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Вступ 
 

У 2017 році діяльність комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
проводилася відповідно до Конституції України, законів України “Про освіту”, 
“Про позашкільну освіту”, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 
2012 – 2021 рр., нормативних документів Міністерства освіти і науки України, 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, інших 
нормативних документів, що регламентують діяльність освітніх закладів на 
сучасному етапі. 

Зміст роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” в 2017 році був спрямований на роботу 
над єдиною методичною проблемою “Формування всебічно розвиненої, 
соціально адаптованої особистості засобами еколого-натуралістичної діяльності 
в профільному позашкільному закладі”.  

Основними завданнями комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” відповідно до річного плану 
роботи у 2017 році були:  

 координація позашкільної та позакласної роботи еколого-
натуралістичного спрямування освіти в навчальних закладах області; 

 організація співпраці з об’єднаними територіальними громадами 
області щодо збереження та подальшого розвитку в навчальних закладах мережі 
творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного напряму та сприяння 
створенню нових профільних або комплексних закладів позашкільної освіти з 
обов’язковим еколого-натуралістичним компонентом діяльності; 

 підвищення рівня навчально-методичного та науково-методичного 
забезпечення, популяризація перспективного досвіду роботи профільних 
закладів позашкільної освіти; 

 забезпечення розвитку природоохоронного, дослідницько-
експериментального, оздоровчого, профорієнтаційного напрямку позашкільної 
еколого-натуралістичної діяльності; 

 створення ефективної системи пошуку, підтримки і розвитку 
талановитої учнівської молоді; 

 збільшення охоплення позашкільною освітою дітей шкільного віку 
з метою задоволення їхніх культурно-освітніх потреб, а також потреб у 
професійному самовизначенні і творчій самореалізації; 

 створення умов для гармонійного розвитку національно-свідомої, 
високоосвіченої, життєво-компетентної творчої особистості, здатної до 
саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя і праці в сучасному 
інформаційному суспільстві; 

 соціалізація дітей та учнівської молоді в умовах освітнього 
простору закладу позашкільної освіти;  

 залучення дітей та учнівської молоді до участі в міжнародних, 
всеукраїнських, регіональних екологічних проектах, програмах, конкурсах, 
акціях еколого-натуралістичного напряму; 
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 модернізація змісту та підвищення якості позашкільної еколого-
біологічної освіти на інноваційній основі; 

 урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, удосконалення 
форм, методів і засобів навчання та виховання; 

 впровадження елементів музейної педагогіки в сучасну діяльність 
навчальних закладів; 

 розвиток системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів 
для еколого-натуралістичних навчальних закладів; 

 розвиток співпраці з вищими навчальними закладами різних рівнів 
акредитації, державними та громадськими екологічними організаціями, з 
позашкільними профільними та багатопрофільними, загальноосвітніми 
закладами з метою підтримки та реалізації екологічної освіти і виховання; 

 проведення заходів щодо оздоровлення та відпочинку дітей, 
поєднання його з вивченням заповідних територій Дніпропетровської області та 
інших регіонів України в рамках  

 виконання обласної програми “Вивчаємо заповідні території 
України”; 

 використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчально-виховному процесі, розвиток дистанційних методів навчання як 
засобу підвищення якості позашкільної освіти та забезпечення рівного доступу 
дітей та молоді до якісної освіти;  

 інтегрування національної системи освіти у європейський і світовий 
освітній простір, поглиблення міжнародного співробітництва з питань 
позашкільної еколого-натуралістичної освіти. 

 

І. Координаційно-методична робота 
 

Важливу роль у роботі кожного сучасного закладу позашкільної освіти 
відіграє правильно організована методична діяльність, яка проводиться з метою 
удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та 
підвищення ефективності навчально-виховного процесу і об’єднує в єдине ціле 
всю систему роботи навчального закладу.  

Зміст методичної роботи СЮН/ЕНЦ області відповідає основним 
завданням і принципам позашкільної освіти: системності та систематичності, 
науковості, оперативності, мобільності, прогностичності, оптимального 
поєднання індивідуальних, групових та масових форм роботи та на основі 
врахування потреб учнів та реального рівня професійної компетенції педагогів.  

КЗО “ОЕНЦДУМ” як заклад обласного підпорядкування виконує 
важливу координаційно-методичну функцію стосовно розвитку позашкільної та 
позакласної екологічної освіти і виховання в еколого-натуралістичних закладах 
позашкільної освіти та базових загальноосвітніх закладах області, де екологічна 
освіта і виховання є профілюючою ланкою роботи. 

Ще до серпня поточного року Дніпропетровська область могла пишатися 
найбільшою в Україні мережею профільних закладів позашкільної освіти, яка 
складала 15 закладів: обласний - 1, в містах області – 9, в сільських районах – 5. 
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В результаті децентралізації, створення об’єднаних територіальних 
громад внаслідок проблем з фінансуванням в деяких регіонах області в 2017 
році активно розпочався процес реорганізації та ліквідації позашкільних 
еколого-натуралістичних навчальних закладів. 

У серпні сталася дуже сумна для всіх позашкільників області подія – 
ліквідація комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Царичанської районної ради (Рішення шістнадцятої сесії 
Царичанської районної ради сьомого скликання від 18.08.2017 №240-16/VII). 
Сталося непоправне, те, в що колективи профільних ЗПО області не хотіли і не 
могли повірити. Цілий район, перлина Дніпропетровщини, в якому протягом 
двадцяти дев’яти років проводилася змістовна еколого-просвітницька, 
пошукова, дослідницька, практична природоохоронна діяльність та робота з 
прикладної натуралістичної творчості з учнями всіх навчальних закладів 
району, повністю втратив цей найважливіший напрям позашкільної освіти. 

Наприкінці 2017 року в області був ліквідований ще один профільний 
заклад позашкільної освіти: комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Павлоградський районний еколого – натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”, який протягом майже 40 років свого існування входив до 
п’ятірки найсильніших за рівнем роботи профільних ЗПО області. 

Ці втрати непоправні. Ніякі профільні гуртки при комплексних ЗПО не 
можуть замінити окремого профільного закладу, який крім організації роботи 
гуртків проводить багатогранну позашкільну еколого-натуралістичну 
діяльність на рівні всього міста/району, як правило, охоплюючи її видами всі 
навчальні заклади від дошкільних до вищих. 

Під загрозою знаходиться існування комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів №2” Дніпровської міської 
ради, який, не маючи власного приміщення, декілька років працював на базі 
одного із загальноосвітніх закладів Красногвардійського (після перейменування 
– Чечелівського) району м. Дніпра.  

Місцеві органи влади прийняли рішення щодо недоцільності діяльності в 
місті двох профільних закладів позашкільної освіти, хоча базовий ЗПО - 
комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” 
Дніпровської міської ради знаходиться за містом у с. Таромське і його 
територіальне розташування значно ускладнює охоплення позашкільною 
еколого-натуралістичною освітою всі навчальні заклади міста.  

КЗО “ОЕНЦДУМ’ координує в області також еколого-натуралістичний 
напрям позашкільної освіти в комплексних ЗПО. На сьогодні в області 
екологічний відділ має тільки комунальний навчальний заклад “Криничанський 
центр учнівської молоді”, але в зв’язку із звільненням наприкінці 2017 року 
беззмінного методиста відділу Приходько Лідії Олексіївни, яка понад 20 років 
очолювала цей напрям діяльності закладу, проблемним залишаться питання 
подальшого існування відділу і збереження в закладі мережі гуртків еколого-
натуралістичного напряму на тому рівні, який був досі.  
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1.1. Організація та зміст роботи з педагогічними кадрами (координаційно-

методичні ради, семінари, наради, консультації тощо) 
 

Робота з педагогічними кадрами на базі обласного ЕНЦ 
 

В КЗО “ОЕНЦДУМ” використовуються різноманітні форми роботи з 
педагогічними кадрами. 

Колективні форми: педагогічна рада, педагогічні читання, семінари-
практикуми, Школа молодого педагога, методичне об’єднання, батьківський 
всеобуч, інструктивно-методичні наради.  

Групові форми: методична рада, тижні педагогічної майстерності, 
педагогічні виставки, методичне об’єднання тощо. 

Індивідуальні форми: атестація, наставництво, самоосвіта, творчі звіти, 
доповіді, досліди, робота із ЗМІ. 

Так, протягом кожного календарного року для педагогічних працівників 
закладу проводяться по чотири засідання педагогічної та методичної ради, 
методичного об’єднання та Школи молодого педагога, щоквартально – 
засідання батьківського всеобучу “Батьківські зустрічі”. 

Щорічна атестація педагогічних працівників закладу сприяє 
професійному та фаховому зростанню педагогів. Під час атестації вивчаються 
професійні якості педагогів, їх сильні та слабкі сторони, рівень загальної 
культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження 
педагогічного досвіду кращих педагогів закладу. У період атестації методична 
служба постійно здійснює відповідний методичний супровід. Педагогам 
надаються консультації, проводяться інструктивно-методичні наради, 
роз’яснювальні бесіди при виникненні нестандартних ситуацій. 

Для педагогів КЗО “ОЕНЦДУМ” в закладі широко практикується така 
гнучка форма роботи, як оперативні наради при директорові. Оперативки не 
займають багато часу, проводяться до гурткових занять як з усіма працівниками 
закладу, так і з групами педагогів. З їх допомогою забезпечується 
трансформація в колектив інформації стосовно планування роботи колективу 
на поточний місяць, підготовки і проведення масових та методичних заходів, 
зокрема обласного рівня, надходження нової методичної літератури, 
методичних листів, нормативних документів, наказів, інструкцій, тощо. 

На рівні області працівники методичної ланки КЗО “ОЕНЦДУМ” 
проводять значну інформаційно - аналітичну діяльність за еколого-
натуралістичним напрямом позашкільної освіти відповідно до Плану 
всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 
учнівською молоддю, Плану семінарів-практикумів для педагогічних 
працівників ЗПО Міністерства освіти і науки України, розпорядчих документів 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

Важливу інформаційно-аналітичну функцію виконують накази по 
кожному масовому заходу (організаційні та аналітичні), які готуються 
працівниками методичної ланки КЗО “ОЕНЦДУМ”, проводяться через 
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департамент освіти і науки облдержадміністрації і доводяться до відома 
кожного керівника органів управління освітою в містах і районах області через 
освітні сайти департаменту та КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

В закладі налагоджене постійне електронне листування з органами 
управління освітою, ОТГ та ЗПО еколого-натуралістичного напряму області, 
яке дозволяє оперативно доносити інформацію про терміни і вимоги до 
проведення масових заходів з дітьми та молоддю та методичних заходів з 
працівниками позашкільної ланки освіти. Для організації оперативної звітності 
стосовно участі закладів освіти міст і районів в масових і методичних заходах 
на початку кожного календарного року працівниками КЗО “ОЕНЦДУМ” 
готується циклограма подання звітних матеріалів за еколого-
натуралістичним напрямом позашкільної освіти, яка розсилається для 
оперативного реагування на управління і відділи освіти області. 

Серед координаційних функцій методичної служби КЗО “ОЕНЦДУМ” 
важлива роль відводиться проведенню семінарської діяльності. 

Протягом року КЗО “ОЕНЦДУМ” традиційно організовуються і 
проводяться обласні семінари для всіх категорій педагогічних працівників 
СЮН/ЕНЦ – директорів та заступників, завідуючих відділів, методистів, 
керівників гуртка, вчителів природничих дисциплін, педагогів-організаторів 
ЗНЗ, в останні роки – і представників об’єднаних територіальних громад. 

В контексті річного звіту наведемо один приклад змісту проведення 
обласного профільного семінару. Так, у лютому поточного року для завідуючих 
відділів, методистів, керівників гуртка ЗПО, вчителів природничих дисциплін, 
представників об’єднаних територіальних громад був проведений обласний 
семінар за темою: “Формування у учнівської молоді екологічного сприйняття 
через участь у масових заходах екологічного та природоохоронного 
спрямування”. 

На семінарі були присутні 34 учасника з різних куточків області. 
Педан Юрій Федорович, директор КЗО “ОЕНЦДУМ”, відкрив семінар 

вітальним словом, розповів про життєвий шлях найвидатнішого європейського 
діяча природоохоронної справи свого часу – Гуго Конвенца. 

Григор’єв Денис Валентинович, завідувач відділу біології та екології  
КЗО “ОЕНЦДУМ”, підвів підсумки участі закладів освіти області в масових 
заходах екологічного та природоохоронного спрямування за 2016 рік (рейтинг,  
критерії оцінки робіт, рекомендації журі по кожному окремому заходу), а також 
представив циклограму надання звітних матеріалів у 2017 році. 

З досвідом написання гранту та участі у 3-му Міжнародному конкурсі 
“The Quarry life award” (дослівно: нагорода, життя, кар’єр) за темою: 
“Підвищення різноманіття птахів в Рибальському кар’єрі” виступив  
Чегорка Петро Тимофійович, голова Дніпропетровського обласного осередку 
Українського товариства охорони птахів. Він розповів про те, як виникла ідея 
участі у грантовому проекті, як учасники працювали над її реалізацією, яким 
виявився отриманий результат (а це І місце у Міжнародному конкурсі).  

Під час доповіді була приділена увага і презентації нового номеру 
журналу “Свята справа”, присвяченого основам лісництва та лісорозведення, 
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вимогам до творчих робіт учасників Всеукраїнської природоохоронної акції 
“Канюк звичайний – птах 2017 року”. 

Манюк Вадим Володимирович, к.б.н. доцент кафедри фізичної та 
економічної географії геолого-географічного факультету ДНУ, доповів про те, 
як визначити певну територію перспективним об’єктом для заповідання 
відповідно до критеріїв: візуальний, оцінка біорізноманіття, естетична оцінка, 
вивчення історії природокористування територією, культурна спадщина,  
оцінка загроз та вивчення картографічних матеріалів. 

У другій частині семінару свій досвід організації дослідницької роботи в 
рамках всеукраїнських заходів представили: 

- Зайцева Людмила Степанівна, керівник гуртка КПНЗ “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда, – участь у Всеукраїнському еколого-
натуралістичному поході “Біощит” в номінаціях “Реміза”, “Мурашка” та 
“Махаон” (спостереження, трудові десанти по прибиранню території лісосмуг 
від сміття, сухостою; збирання представників комах-шкідників деревних 
культур та комах-ентомофагів; фотографування рідкісних комах; збирання 
комах, що загинули, з метою їх визначення і виготовлення колекцій; розробка 
рекомендацій); 

- Василенко Валентина Василівна, керівник гуртка КПНЗ “Станція юних 
натуралістів” Царичанської районної ради та Калчев Олександр, вихованець 
закладу, – участь у Всеукраїнському конкурсі школярів та учнівської молоді 
“Вчимося заповідувати”, під час якого з червня по серпень 2016 року 
досліджено екологічний стан 3 ділянок заповідного урочища місцевого 
значення “Гора Калитва” (дорога та житлова зона, центральна частина 
урочища, ділянка біля полів), використовуючи різні методи досліджень  
(пошук, моніторинг, спостереження, опис, порівняння, математичний аналіз, 
біоіндикація (фітоіндикація та ліхеноіндикація). 

Наприкінці семінару директор та працівники обласного методичного 
кабінету КЗО “ОЕНЦДУМ” ознайомили учасників заходу з основними 
акцентами у плануванні масових заходів обласного та всеукраїнського рівня за 
еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти у ІІ півріччі 2016-2017 
навчального року. 

Декілька років тому КЗО “ОЕНЦДУМ” з метою поширення передового 
досвіду роботи в галузі заповідної справи, розбудови екологічної мережі в 
регіоні, підвищення рівня екологічної обізнаності педагогічних працівників 
закладів освіти області, реалізації обласної програми “Вивчаємо заповідні 
території України” започаткував проведення нарад-навчання педагогічних 
працівників позашкільних еколого-натуралістичних закладів освіти за 
участю фахівців природно-заповідної справи. Вони охоплюють такі педагогічні 
категорії: директорський корпус СЮН/ЕНЦ, методичний склад, керівники 
гуртка. 

За роки проведення цей вид роботи дуже добре себе зарекомендував 
серед педагогічного активу області. Навчання педагогів проводяться у різних 
формах. Це: 
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 тематичні семінари за участю провідних фахівців природно-
заповідної справи (як на базі КЗО “ОЕНЦДУМ”, так і в природних умовах); 

 виїзні міжрегіональні наради-навчання безпосередньо на територіях 
природно-заповідних структур за участю науковців, громадських діячів тощо; 

 семінари-практикуми на базі провідних заповідників області та 
країни. 

У травні 2017 року була організована і проведена обласна нарада - 
навчання для педагогів профільних позашкільних навчальних закладів 
області на базі Канівського природного заповідника (Черкаська область). 

Учасниками обласної наради – навчання стали педагогічні працівники 
(заступники директорів, методисти, керівники гуртка) закладів позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного напряму, вчителі природничих дисциплін 
базових загальноосвітніх закладів, представники ОТГ, з якими співпрацює КЗО 
“ОЕНЦДУМ”. 

Програмою заходів було передбачене ознайомлення учасників з 
основними напрямами діяльності Канівського природного заповідника, 
проходження екологічного маршруту по території заповідника “Велике 
Скіфське городище”, проведення оглядової екскурсії по музею природи КПЗ. 

Значна увага під час проведення заходів була приділена національно-
патріотичній тематиці. З цією метою для учасників наради була проведена 
оглядова екскурсія по території Шевченківського національного заповідника, 
музею Т.Г.Шевченка. 

В минулому році 2 працівника методичної ланки КЗО “ОЕНЦДУМ” 
(Кузьменко М. Б., заступник директора з виховної роботи, Кондратьєва Т. В., 
методист з наукової роботи) пройшли на базі НЕНЦ тренінг з національно-
патріотичного виховання за програмою “З Україною в серці” (за матеріалами 
авторського колективу: (І.Д. Беха, доктора психологічних наук, професора, 
дійсного члену НАПН України; Ж.В. Петрочко, доктора педагогічних наук, 
професора; В. І. Кириченко, кандидата педагогічних наук, старшого наукового 
співробітника) і рекомендованого вченою радою Інституту проблем виховання 
НАПН України для використання в роботі) і отримали сертифікат тренерів.  

Відразу після проходження тренінгу тренерська робота працівників КЗО 
“ОЕНЦДУМ’ за програмою “З Україною в серці” почала активно проводитися 
в закладі для всіх категорій педагогічних працівників області (було проведено 2 
тренінги). 

В 2017 році теж було проведено два обласні тренінги – в березні та 
листопаді. Так, на тренінгу, який проводився у листопаді, тренери акцентували 
увагу педагогічних працівників на методах національно-патріотичного 
виховання. Учасники заходу відпрацьовували в групах метод особистісної 
репрезентації з використанням цитат, афоризмів, а також історико-
порівняльний метод і метод моральних дилем. 

В розділі “Суспільна солідарність і партнерство у національно-
патріотичному вихованні” перед учасниками тренінгу виступив  
Галицький Ю.С., голова Дніпропетровської обласної спілки скаутів. Він 
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презентував діяльність скаутів України і нашої області. Скаути патріоти своєї 
країни і їх головне гасло діяльності: “Зробимо світ краще”.  

В ході тренінгу відбувся перегляд відеоролика “Урок патріотизму”, було 
проведено мозковий штурм “Хто може бути патріотом у національно-
патріотичному вихованні”, показана презентація “Партнерство у національно-
патріотичному вихованні”.  Були проведені інтерактивні вправи: “Для мене 
Україна – це .....”, “Знайти маніпуляцію”, “Як протидіяти маніпуляції й 
пропаганді”, вправа на завершення “Nota bene!” – Дві нотатки”. 

Проведення циклу тренінгів за програмою “З Україною в серці” 
методична служба КЗО “ОЕНЦДУМ” планує продовжувати і в 2018 році.  

 

Робота з педагогічними кадрами на базі міських, районних ЕНЦ/СЮН 
 

Семінарська діяльність залишається важливим напрямом методичної 
роботи і колективів районних/міських СЮН/ЕНЦ. 

Протягом року на базі профільних ЗПО були проведені різнопланові за 
тематикою і формами подання інформації семінари і семінари-практикуми для 
різних категорій педагогічних працівників. Ось приклади тільки деяких з них: 

  семінар для класних керівників ЗНЗ “Взаємодія школи та 
позашкільного навчального закладу в сучасних підходах і формах роботи з 
екологічного виховання учнів” (комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів” м. Павлограда); 

 семінар-практикум для вчителів біології та керівників гуртка 
еколого-натуралістичного профілю “Основні форми методичної роботи по 
створенню освітнього простору між ЗНЗ та ПНЗ” (комунальний позашкільний 
навчальний заклад “Станція юних натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради); 

 семінар для керівників профільних гуртків “Розвиток креативних 
здібностей старших школярів як засіб формування ключових компетентностей 
через впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес” 
(комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів 
№2” Дніпровської міської ради).  

 семінар для керівників профільних гуртків “Втілюємо нові державні 
стандарти: пошук, досвід, авторські напрацювання, перспективи” (комунальний 
позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” Дніпровської 
міської ради).  

 семінар для вчителів біології, завідувачів НДЗД “Розвиток 
позакласної роботи в умовах децентралізації в загальноосвітніх закладах 
району” (комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних 
натуралістів” Царичанської районної ради). 

У червні 2017 року на базі зразу двох ЗПО еколого-натуралістичного 
спрямування області – міського еколого-натуралістичного центру дітей та 
учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької міської ради та 
комунального закладу “Нікопольський міський еколого-натуралістичний 
центр” відбувся обласний семінар-практикум для директорів рай/міськ 
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СЮН/ЕНЦ за темою:“Формування соціалізації особистості засобами 
системного підходу до використання ефективних технологій національно-
патріотичного виховання  в умовах позашкільного навчального закладу”.  

Мета семінару: ознайомлення із системою роботи Марганецького ЕНЦ і 
КЗ “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр” з національно-
патріотичного виховання засобами використання краєзнавчого матеріалу, 
пропагування та використання екологічних знань та навичок, як потужного 
фактору виховання поваги й любові до своєї Батьківщини, виховання у дітей 
ціннісних ставлень, моральних якостей, насамперед національної свідомості. 

В перший день всіх учасників семінару гостинно зустрів Марганецький 
ЕНЦ на чолі з начальником відділу освіти Марганецької міської ради 
Кострикіною В.В. і директором Центру Четвериковою О.М. Вона розповіла про 
досягнення педагогічного колективу Центру, який був нагороджений Срібною 
медаллю та Дипломом лауреата конкурсу у Другій виставці “Інноватика в освіті 
України”, став переможцем у VI Міжнародному фестивалі педагогічних 
інновацій. За останні три роки ЕНЦ посів I місце в міському конкурсі з охорони 
праці серед навчальних закладів та I місце в конкурсі на кращий методичний 
кабінет серед позашкільних закладів міста.  

Учасникам були презентовані виховні заходи з національно-
патріотичного виховання: тренінг “Я люблю Україну”, проект національно-
патріотичного виховання “Сильні духом. Українські воїни-захисники”.  

У приміщенні ЕНЦ була розгорнута виставка місцевого художника-
пейзажиста Барнаша І.О., яка сприяє національному вихованню учнів засобами 
відтворення природи рідного краю в образотворчому мистецтві.  

Для учасників заходу була проведена екскурсія до краєзнавчого музею 
хліба ЕНЦ, який є єдиним в області серед профільних ЗПО і посів I місце в 
Всеукраїнському фестивалі “Українська паляниця”. Екскурсоводи ознайомили 
гостей з основними експозиційними розділами музею: “Як родився каравай”, 
“Хліб війни”, “Космічний хліб”, “Зернові культури”, Кожну крихту в долоню”, 
“Голодомор”.  

Під час оглядової екскурсії по ЕНЦ до уваги учасників семінару були 
представлені кабінет акваріумістики, живий куточок, галерея кімнатних рослин, 
матеріали з досвіду роботи постійно посідають призові місця в обласному 
конкурсі з озеленення та благоустрою “Школа-мій рідний дім”. Закінчився 
перший день семінару на узбережжі Каховського водосховища, де для учасники 
семінару був проведений похід “Козацькі стежки та сучасність”. 

У частині семінару-практикуму, який проводився на базі Нікопольського 
ЕНЦ, взяли участь заступник міського голови з питань освіти та спорту Коник 
О.В., яка висвітлила питання історичного підґрунтя Нікопольського краю, як 
основи для формування національно-патріотичної свідомості особистості, 
виконуюча обов’язки завідуючого відділу освіти і науки Нікопольської міської 
ради Надха О.Л., завідуюча методичним центром Лиховицька Г.В. Перед 
гостями виступив директор ЕНЦ Третьяков Ю.Ю., який ознайомив присутніх з 
системою роботи закладу з питань патріотичного виховання. Наприкінці 
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семінару учасники відвідали міський краєзнавчий музей та меморіал-могилу 
кошового отамана Івана Сірка.  

Одним із важливих напрямків координаційно-методичної роботи ЗПО 
області є надання методичних консультацій за різними напрямами еколого-
натуралістичної діяльності вчителям біології, географії, інших природничих 
дисциплін, трудового виховання, вихователям ДНЗ, заступникам директорів 
шкіл по виховній роботі.  

 

Виїзди та їх тематика 
 

Кожний працівник методичної ланки КЗО “ОЕНЦДУМ” постійно веде 
кураторство еколого-натуралістичного напряму роботи закладів освіти 
міст і районів області. Протягом року куратори відповідно до закріплених 
міст і районів проводять методичні виїзди в заклади освіти, в ході яких 
розглядаються питання розвитку позашкільної, позакласної еколого-
натуралістичної роботи, організації участі дітей та молоді в профільних 
масових заходах обласного, всеукраїнського, міжнародного рівня, вивчення, 
узагальнення та розповсюдження кращого досвіду роботи педагогів-
позашкільників тощо. Куратори надають працівникам органів управління 
освітою, педагогам, учням методичні консультації. За підсумками виїздів 
готуються аналітичні довідки. 

Для підтримки та розвитку позашкільної екологічної освіти на місцях для 
методичних виїздів, які проводяться методичними працівниками КЗО 
“ОЕНЦДУМ”, як правило, обираються ті міста і райони, де позашкільна 
екологічна освіта і виховання не є пріоритетними напрямами діяльності. За 
підсумками кожного проведеного методичного виїзду в заклади освіти міст і 
районів готуються аналітично-інформаційні довідки стосовно стану того 
питання, яке перевірялося під час виїзду, які зберігаються в методичному 
кабінеті для подальшого використання в роботі. 

Наведемо один приклад такого методичного виїзду працівників закладу. 
З метою участі у комплексній перевірці закладів освіти  

м. Синельникового в лютому 2017 року Кузьменко М.Б., заступником 
директора з виховної роботи та Іванус А.В., методистом КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
було проведено виїзд до м. Синельникового, під час якого вирішувались 
питання координації методичної, організаційно-масової еколого-
натуралістичної роботи, співпраці із загальноосвітніми закладами, їх участі в 
обласних і всеукраїнських заходах еколого-природничого, аграрного напряму, 
квітникарства та озеленення. Під час розмови з Савчук С.В., методистом 
відділу освіти Синельниківської міської ради, особливу увагу було приділено 
питанню еколого-натуралістичного виховання учнів в закладах освіти, розвитку 
обласної Природничої школи, активізації роботи профільних гуртків, 
благоустрою пришкільних територій, участі учнів в конкурсах та акціях 
природничого напрямку, також були надані методичні матеріали, плакати за 
натуралістичною тематикою для розповсюдження в школах для подальшої 
роботи. 
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Методичні працівники КЗО “ОЕНЦДУМ” відвідали багатопрофільний 
позашкільний навчальний заклад “Центр дитячої творчості” та загальноосвітні 
школи І-ІІІ ступенів №3, 5, 6 м. Синельникового. В ході виїзду працівникам 
навчальних закладів були надані рекомендації по активізації участі учнів 
закладів освіти міста масових заходах згідно з циклограмою проведення заходів 
КЗО “ОЕНЦДУМ”, відкриття в Центрі дитячої творчості гуртків еколого-
натуралістичного профілю, організації участі учнів в обласній Природничій 
школі учнівської молоді, активізації роботи на НДЗД шкіл, проведення 
досліджень за завданням вчених ДДАЕУ, проведення паспортизації кімнатних 
рослин в закладах освіти міста. 

Велика увага проведенню методичних виїздів постійно приділяється і 
рай/міськ СЮН/ЕНЦ області Протягом року в профільній мережі ЗПО області з 
метою вивчення стану еколого-натуралістичної роботи навчальних закладів та 
надання їм методичної допомоги з питань розвитку основних напрямів 
позашкільної еколого-натуралістичної діяльності, вивчення та узагальнення 
кращого досвіду роботи було проведено понад 70 виїздів, які стосувалися різної 
тематики, зокрема: 

 організації роботи по залученню дітей та учнівської молоді до 
участі в масових натуралістичних заходах; 

 проведення науково-дослідницької роботи за завданнями вчених; 
 організації роботи з обдарованими дітьми; 
 організації навчальної діяльності в гуртках еколого-

натуралістичного профілю; 
 створення на території навчальних закладів куточків живої 

природи, мікроферм, різних відділків НДЗД; 
 роботи  учнівських лісництв; 
 організації роботи профільних оздоровчих таборів; 
 залучення педагогів до участі в конкурсах з фахової майстерності 

обласного т а всеукраїнського рівня тощо. 
 

1.2. Координаційно-методична робота в освітніх округах. Заходи щодо 
розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти на територіях 

новостворених громад. Робота з опорними школами 
 

Відповідно до змін, які відбуваються сьогодні в українському суспільстві, 
в зв’язку з процесами децентралізації профільні ЗПО області приділяють 
посилену увагу співпраці з новоствореними територіальними об’єднаними 
громадами, яких зараз в області налічується майже 40, і їх кількість щорічно 
збільшується. 

КЗО “ОЕНЦДУМ” поки що тісно співпрацює тільки з трьома ОТГ: 
Слобожанською, Солонянською селищними радами та Вербківською сільською 
територіальною громадою, які активно залучають учнів та педагогів закладів 
освіти до участі в обласних масових та методичних заходах за еколого-
натуралістичним напрямом позашкільної освіти, а КЗО “ОЕНЦДУМ”, в свою 
чергу, допомагає представникам цих ОТГ наданням методичних консультацій, 
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навчально-методичної літератури, а також ініціює проведення методичних 
виїздів. 

Так, з метою надання методичної допомоги по озелененню навчальних 
закладів, активізації дослідницької роботи на шкільних навчально-дослідних 
земельних ділянках Григор’євим Д. В., завідувачем відділу біології та екології 
КЗО “ОЕНЦДУМ”, у червні 2017 року був проведений методичний виїзд до 
Вербківської сільської територіальної громади Павлоградського району.  

Комунальний навчальний закладу “Центр позашкільної освіти” почав 
свою роботу на базі громади рік тому. Під час виїзду відбулося знайомство з 
Мишустою Т.М., начальником відділу освіти, культури, туризму, молоді та 
спорту виконкому Вербківської сільської територіальної громади, Нечаєвою 
Л.Г., директором КНЗ “ЦПО” та Тишкевичем В.Т., керівником гуртка закладу. 
КНЗ “ЦПО” – це комплексний заклад позашкільної освіти, який організовує 
роботу гуртків за напрямами: художньо-естетичним, декоративно-прикладним, 
туристсько-краєзнавчим, гуманітарним, екологічним, технічним, спортивним. 

Діяльність колективу закладу, який вже рік активно співпрацює з КЗО 
“ОЕНЦДУМ”, спрямована на забезпечення єдності у розумінні цілей 
позашкільної освіти і виховання між педагогами, вихованцями та їх батьками; 
залучення батьків, громадськості до співпраці у справі всебічного розвитку 
творчих, обдарованих дітей та підлітків; організацію змістовного дозвілля 
вихованців закладу, учнів шкіл громади; підвищення педагогічної майстерності 
керівників гуртків; здобуття перемог у обласних, всеукраїнських та 
Міжнародних конкурсах, активне впровадження сучасних технологій навчання 
та виховання; зміцнення матеріально-технічної бази, покращення фінансово-
господарського стану. 

Під час виїзду керівництву КНЗ “ЦПО” були надані рекомендації щодо 
подальшого розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти на території 
Вербківської громади. 

КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради уклав угоди на співпрацю з 2 об’єднаними 
територіальними громадами: Сурсько-Литовською та Новоолександрівською.  

В створених ОТГ працівники Центру допомогли адміністраціям громад 
укомплектувати гурткову мережу, забезпечили програмами гурткової роботи, 
провели співбесіди, надали методичну допомогу.  

Здійснення координаційно-методичної роботи з еколого-
натуралістичного напряму в цих ОТГ сприяло підвищенню ефективності 
роботи на шкільних навчально-дослідних ділянках, куточках живої природи, 
покращенню зовнішнього та внутрішнього озеленення території навчальних 
закладів; підготовці школярів до професійної діяльності в різних сферах, рівня 
їх технологічної і дослідницької підготовки, проведенню зльотів учнівських 
виробничих бригад та учнівських лісництв, залучення учнів до участі у 
всеукраїнських творчих та інтелектуальних конкурсах: “Юний дослідник”, 
“Юний селекціонер і генетик”, “Юні зоологи і тваринники”, винахідницьких і 
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму", “Intel Eko – 
Україна”, фестивалю “Україна – сад” тощо. 
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1.3. Конкурси педагогічної майстерності, творчі конкурси тощо 
(всеукраїнського рівня, обласного рівня, місцевого рівня) 

 
В КЗО “ОЕНЦДУМ” постійно проводиться цілеспрямована робота по 

активізації участі педагогів закладу та мережі СЮН/ЕНЦ міст і районів у 
фахових конкурсах з педагогічної майстерності, в першу чергу, всеукраїнського 
рівня. Питання це нелегке. Участь у конкурсах такого рівня, яка пов’язана із 
значним інтелектуальним навантаженням, творчим пошуком, великою 
кількістю часу, витраченого для того, щоб виконати творчу роботу відповідно 
до вимог заходу, і де членами журі є науковці ВНЗ, фахівці найвищого класу, 
для більшості педагогів або навіть цілих педагогічних колективів є досить 
проблематичною. Великим мінусом цих конкурсів є те, що вони не входять до 
Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів 
позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України, а ініціюються 
щорічно тільки листом НЕНЦ, а для організації участі педагогів в фахових 
конкурсах на місцях цього недостатньо. До того ж, крім грамоти чи диплома, 
яку отримає учасник або переможець того чи іншого конкурсу 
педмайстерності, більш ніяких дивідендів така діяльність не приносить (не 
впливає на результат атестації, підвищення розряду тощо). Тому підняти 
колективи СЮН/ЕНЦ на таку кропітку роботу вкрай важко.  

На кожному обласному профільному семінарі одним з питань, які 
висвітлюють працівники методичної ланки КЗО “ОЕНЦДУМ”, обов’язково 
стоїть питання залучення педагогів ЗПО області до участі у всеукраїнських 
конкурсах, враховуючи їх значний досвід роботи та багаторічні напрацювання в 
галузі позашкільної екологічної освіти і виховання, до того ж сам колектив 
закладу власним прикладом щорічної участі у всеукраїнських конкурсах 
педагогічної майстерності спонукає колективи СЮН/ЕНЦ до цієї роботи. І ця 
наполеглива праця дає свої плоди. 

Вже стала доброю традицією участь педагогічних колективів закладів 
освіти області у Всеукраїнському відкритому рейтингу якості позашкільної 
освіти “Золота когорта позашкільників”.  

Так, в поточному році участь у цьому престижному методичному заході 
взяли чотири профільних ЗПО області, три з них отримали перемогу. 

Від КЗО “ОЕНЦДУМ” була підготовлена творча робота і презентація за 
темою: “Профілактика та зниження рівня тривожності та агресії дітей та 
підлітків в умовах роботи сучасного профільного закладу позашкільної освіти”. 

За підсумками 2017 року абсолютним переможцем Рейтингу якості 
позашкільної освіти “Золота когорта позашкільників” в категорії “Заклади 
позашкільної освіти районного підпорядкування” визнаний: 
Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” Дніпровського району (директор: Боярчук Іван 
Павлович). Заклад нагороджений Дипломом “Флагман позашкільної освіти 
України”. 

За перемогу у відкритому Рейтингу якості позашкільної освіти від 
профільних ЗПО області нагороджені: 
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в категорії “Заклади позашкільної освіти обласного підпорядкування”: 
Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” (Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді) (директор: Педан Юрій Федорович). 

в категорії “Заклади позашкільної освіти міського підпорядкування” 
Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради 
Дніпропетровської області (директор: Гаврилюк Антоніна Іванівна). 

Також лауреатом Рейтингу став Міський еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області (директор - Четверикова Олена Миколаївна). 

Для участі у Всеукраїнському конкурсі програм, навчально - 
методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-
натуралістичного напряму позашкільної освіти КЗО “ОЕНЦДУМ” провів у 
в жовтні – листопаді 2017 року обласний етап конкурсу.  

У 2017 році участь в обласному етапі взяли педагоги з міст: Дніпро, 
Кам’янське, Кривий Ріг, Марганець, районів області: Дніпровського, 
Новомосковського, а також Солонянської та Вербківської селищних рад. 
Всього на Конкурс було подано 32 творчі роботи. 

Підсумки підводилися за номінаціями, зазначеними у положенні про 
конкурс. 

Протягом 2017 року значна увага виготовленню навчально-методичної 
продукції за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти 
приділялась колективом КЗО “ОЕНЦДУМ”, яким було підготовлено для друку 
і видано декілька випусків навально-методичних посібників серії “Еколого-
натуралістичний вісник Придніпров’я”, а саме: “Методичні рекомендації з 
озеленення території шкільних та позашкільних освітніх закладів 
Дніпропетровської області”, “Організація роботи з творчо обдарованою 
молоддю”, “Розв’язування задач з хімії”, “Обласні масові заходи 
природоохоронного спрямування (методичні поради для участі)” (випуски 24, 
25, 26, 27). Ці збірники стануть у нагоді всім керівникам гуртка еколого-
натуралістичного профілю, вчителям природничих дисциплін, учнівській 
молоді та батьківській громадськості. 

Активну участь в конкурсі взяли педагоги комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпровської районної ради, які представили на розгляд журі досвід 
роботи колективу по створенню умов для формування творчої особистості, 
здатної адаптуватися в теперішніх умовах, сучасному озелененню навчального 
закладу, а також сценарії масових заходів для виступу колективів екологічної 
просвіти. 

Змістовні методичні матеріали в рамках конкурсу представили педагоги 
комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради. 
Вони представили методичні рекомендації по основним методам і методикам 
дослідження біологічних об’єктів в гуртках еколого-натуралістичного профілю, 
науковим дослідженням в природі взимку, активізації пізнавального процесу в 
гуртках за допомогою використання на заняттях елементів гри та засобів 
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театральної педагогіки, а також сценарії виступів колективів екологічної 
просвіти валеологічного спрямування. 

Вперше участь у Конкурсі взяли педагогічні працівники закладів освіти 
ОТГ, а саме Солонянської та Вербківської селищних рад, які представили свої 
творчі напрацювання по формуванню екологічної компетентності учнів 
початкових класів у позакласній та позашкільній діяльності та використанню на 
заняттях гуртків екологічного напряму загадок, вікторин, екологічних ігор зі 
скарбниці народних знань.  

Журі Конкурсу відзначило, що в 2017 році в порівнянні з минулими 
роками збільшилася кількість робіт в номінації “Проекти, сценарії масових 
заходів для учнів із еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти”, в 
рамках якого свої творчі напрацювання представили педагогічні працівники 
КПНЗ “Станція юних натуралістів №2” Дніпровської міської ради, “Станція 
юних натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради, “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної 
ради та КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, які 
розробили для вихованців різних вікових рівнів сценарії масових заходів за 
еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти, зокрема валеологічної 
тематики, які несуть багато пізнавального матеріалу, викликають у вихованців 
зацікавлення питаннями екології, охорони природи, здорового способу життя, 
формують в них почуття патріотизму, поваги до народної національно-
культурної спадщини.  

Творчі роботи переможців обласного етапу візьмуть участь у фінальному 
етапі Конкурсу. 

Враховуючи значний обсяг видавничої продукції, яку видає щорічно 
колектив КЗО “ОЕНЦДУМ”, він є постійним учасником Всеукраїнської 
виставки видавничої продукції з позашкільної освіти. І в цьому році всі 
видання КЗО “ОЕНЦДУМ”, видані впродовж 2017 року, були надіслані для 
участі у цьому конкурсі педагогічної майстерності (детальніше – розділ V 
даного річного звіту). 

Переможцем ІХ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій в  
м. Черкаси у вересні цього року стала директор КЗ “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради Гаврилюк А.І. Її конкурсна робота 
“Концептуальна модель навчально-виховної системи “Формування екологічної 
культури підростаючого покоління засобами музейної педагогіки” отримала 
Диплом переможця фестивалю в номінації “Інновації в організації навчально-
виховного процесу в загальноосвітньому та позашкільному навчальних 
закладах”. 

 

1.4. Соціальне партнерство СЮН/ЕНЦ 
 

Соціальне партнерство сьогодні – це принципова необхідність, бо 
очевидно, що успішно розвивається той навчальний заклад, який відкритий для 
співпраці, швидше реагує на суспільні зміни, шукає нові ресурси для 
просування вперед. 
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З державними науковими установами та закладами вищої освіти 
 

Протягом багатьох років КЗО “ОЕНЦДУМ” на основі укладених угод 
плідно співпрацює з вищими навчальним закладами: Дніпровським 
національним університетом ім. Олеся Гончара, Дніпропетровським державним 
аграрно-економічним університетом, Українським державним хіміко-
технологічним університетом. В поточному році ці угоди були поновлені і 
перезатверджені. Угоди дають можливість проводити роботу з обдарованими 
дітьми (зокрема, сесії обласної Природничої школи учнівської молоді) частково 
на базі ВНЗ, а також залучати наукових працівників ВНЗ до участі у сесіях та 
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів Школи. 

Налагоджена тісна співпраця КЗО “ОЕНЦДУМ” з ботанічним садом 
ДНУ, Криворізьким ботанічним садом НАН України. 

В рамках реалізації обласної програми літніх наукових практик та 
комплексних екологічних експедицій для вихованців позашкільних закладів 
“Вивчаємо заповідні території України” КЗО “ОЕНЦДУМ” укладені угоди про 
співпрацю з провідними заповідниками України: Карпатським біосферним 
Канівським, Дніпровсько - Орільським, на базі яких за участю науковців для 
юних дослідників, натуралістів, пошуковців, які навчаються в закладах 
позашкільної еколого-натуралістичної освіти області, проводяться польові та 
науково-просвітницькі практики, комплексні еколого - краєзнавчі експедиції, 
екскурсії та походи. 

КПНЗ “Станція юних натуралістів” Покровського району Криворізької 
міської ради плідно співпрацює з Державним вищим навчальним закладом 
“Криворізький державний педагогічний університет”. На основі укладеної 
угоди науковці ВНЗ надають учням і педагогам консультації, беруть участь у 
педагогічному лекторії “Основи науково – дослідницької діяльності учнівської 
молоді”, роботі Міської літньої біологічної школи. 

Одним із пріоритетних напрямків роботи КПНЗ “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради є 
створення умов для розвитку творчого, інтелектуального, духовного і 
фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, 
задоволення їхніх інтересів у професійному визначенню.  

Проводиться постійна взаємодія з кафедрами, факультетами, науковими 
лабораторіями університетів: Дніпропетровським аграрно-економічним 
університетом, Дніпропетровською медичною академією, Дніпровським 
національним університетом імені Олеся Гончара, Українським державним 
хіміко-технологічним університетом. Формами такої взаємодії є індивідуальна 
робота викладача та педагогічних працівників з окремими учнями. Науковці - 
спеціалісти високого фахового рівня виступають консультантами учнів, які 
виконують науково-дослідницькі роботи. 

Укладені угоди про співробітництво з Дніпропетровським державним 
аграрно-економічним університетом, Дніпровським національним 
університетом імені Олеся Гончара, Дніпропетровським науково-дослідним 



18 
 
центром Інституту овочівництва і баштанництва України Академії аграрних 
наук. Співпрацюємо з Інститутом біології.  

Завдяки плідній співпраці, юними дослідниками проводилися дослідницькі 
роботи в лабораторіях цих закладів, в польових умовах та під час експедицій 
(“Вплив антибіотичних препаратів з різним механізмом дії на розвиток 
продуцентів Біоспорину”, “Розробка матеріалів триботехнічного призначення 
для машин і механізмів з високим рівнем екологічної безпеки”, “Вплив якісного 
складу палива на основі біоетанолу на навколишнє середовище”, 
“Потенціометричний сенсор чутливості фолієвої кислоти”, “Діагностика, 
профілактика та лікування гіпокальціємії корів у фермерському господарстві”, 
“Особливості вирощування ромашки лікарської в умовах південного Степу 
України”, “Порівняльний аналіз угруповань ґрунтової мезофауни при 
застосуванні інтенсивної та органічної технології землеробства” та ін.). 

Тісна співпраця КПНЗ “ЦЕНТУМ” з природним заповідником 
“Дніпровсько-Орільський” дає змогу розвивати науково-дослідницьку 
діяльність учнів, сприяє професійному самовизначенню учнівської молоді. 
Гуртківці закладу цього року брали участь в комплексних екологічних 
експедиціях до заповідника. Діти мали можливість ознайомитись з 
ландшафтами заповідника, його рослинним та тваринним світом. Під час 
експедицій науковими співробітниками заповідника проводилися тематичні 
лекції та екскурсії. Результати польових практик, експедицій, досліджень 
юннати використали в своїх науково-дослідницьких роботах для участі в 
обласних та всеукраїнських конкурсах. 

 

З громадськими організаціями 
 

КЗО “ОЕНЦДУМ” багато років співпрацює з Дніпропетровським 
обласним відділенням Українського товариства охорони природи (УТОП). 
Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” Педан Ю.Ф. є керівником юнацької секції 
обласного відділення УТОП, постійно бере участь у засіданнях Президії 
Дніпропетровської обласної ради УТОП, де висвітлює роботу навчальних 
закладів області в галузі позашкільної екологічної освіти та виховання дітей та 
молоді.  

Керівник УТОП Ломакін П.І. є постійним членом журі обласного етапу 
колективів екологічної просвіти “Земля – наш спільний дім” та обласного етапу 
юнацького фестивалю “В об’єктиві натураліста”. 

Плідна співпраця КЗО “ОЕНЦДУМ” з обласним еколого-туристичним 
об’єднанням “Орлан” сприяла розробці і виданню серії плакатів “На допомогу 
вчителю біології та керівнику гуртка”, екологічної розмальовки “Птахи рідного 
краю” та чудового календаря “Птахи Степового Подніпров’я” на 2017-2018 рр. 
з чудовими авторськими світлинами відомого дніпровського фотографа-
орнітолога Юрія Мухіна. 

В грудні поточного року майже всі навчальні заклади мережі СЮН/ЕНЦ 
приєдналися до Всеукраїнської спілки освітян України. КЗО “ОЕНЦДУМ був 
ініціатором цієї роботи в області і теж став колективним членом спілки освітян. 
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Крім того, в закладі 5 педагогічних працівників подали заяви на індивідуальне 
членство в спілці. 

В 2017 році громадська ініціативна група “Нова хвиля” м. Павлограда 
отримала перемогу в конкурсі міні-грантів “Громада своїми руками”.  

В ході реалізації проекту на території Павлоградської СЮН було 
обладнано та встановлено комплекс “Вільна біологічна лабораторія”, що 
складається з 3-х кабінетів: лекційного класу, лабораторії та орнітологічно-
тераріумного комплексу, в якому займаються та проводять власні дослідження 
учні шкіл міста та вчителі біології. Завдяки реалізації даного проекту стало 
можливим створення сучасної, технічно обладнаної бази для проведення 
навчально-дослідницької та польової практики з екології та біології на рівні 
всього міста. 

З метою дослідження, поліпшення стану та охорони джерел, розвитку 
громадянських екологічних ініціатив на Дніпропетровщині у вересні 2017 року 
педагогічним колективом КЗО “ОЕНЦДУМ” спільно з Дніпропетровським 
відділенням Всеукраїнської екологічної ліги (представник Рудаков В.М.), була 
проведена трудова екологічна акція “Природні джерела води – центри 
оазисів життя”. Акція проводилась в межах Всеукраїнського конкурсу “До 
чистих джерел” на території балки Тунельна м. Дніпра біля виявленого 
джерела. Від КЗО “ОЕНЦДУМ” в акції взяли участь 12 педагогічних 
працівників та працівників госпланки.  

В ході акції був виконаний великий обсяг робіт: благоустроєна територія 
– 300 м2; зібрано 30 мішків побутового сміття (в основному пластик). 

Протягом року КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради тісно співпрацював з 
громадськими організаціями району та області.  

Найбільш тісне й тривале партнерство було встановлене з Дніпровською 
волонтерською громадською організацією “Ріка життя”. На початку року 
співробітниками Центру була організована зустріч вихованців з волонтерами. 
На заході був презентований фільм “Ріка життя” про сумісну діяльність з 
Центром. В створенні фільму приймали участь педагоги та гуртківці Центру.  

В липні на території закладу були проведені благодійні екологічні пікніки  
з різноманітною розважальною й реабілітаційною програмою. Вони були 
організовані працівниками закладу разом з волонтерами ГО “Ріка життя” при 
підтримці Дніпропетровської ОДА та губернатора Валентина Резніченко. Їх 
гостями були бійці АТО та члени їх сімей, а також вдови та діти загиблих 
героїв. 

Працівники Центру неодноразово координували передачу бійцям АТО 
гуманітарної допомоги, зібраної учнями району та гуртківцями, яку 
здійснювали волонтери ГО “Ріка життя”.  

Учнями й педагогами шкіл були зібрані й передані речі до безкоштовної 
крамнички “Шухлядка” (благодійний проект ГО “Ріка життя”), відкритої в 
селищі Черкаське з метою підтримки родин полеглих та поранених бійців.  
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Із закладами культури та освіти 
 

Як показує досвід, на сучасному етапі ініціатором партнерства між ЗНЗ та 
ЗПО як правило виступає заклад позашкільної освіти. Програми додаткової 
освіти спрямовані на практичне значення отримуваних знань, вони позначають 
сфери їхнього застосування в реальному житті. Шкільних педагогів ці програми 
приваблюють нетрадиційністю підходів, інноваційними психолого-
педагогічними технологіями. Важливим фактором, що впливає на характер 
взаємодії, є навколишнє середовище – соціум (природний, соціальний, 
культурний, економічний, екологічний). Саме об'єкти соціуму часто стають 
реаліями, на основі яких зорганізується спільна діяльність школи та 
позашкільної установи. Інтеграція діяльності сприяє виведенню виховних 
систем за межі власної установи, включенню їх в соціум, педагогічному 
освоєнню середовища, перетворенню її у фактор виховання дітей та дорослого 
населення. 

Активно співпрацює із загальноосвітніми та комплексними закладами 
освіти міста КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради. На 
основі укладених угод заклади проводять спільні природоохоронні та еколого-
натуралістичні заходи, готують учнів до участі в обласних та всеукраїнських 
конкурсах, проектах, змаганнях тощо, сприяють участі педагогічних 
працівників в семінарах, творчих зустрічах, конференціях, засіданнях круглих 
столів, організованих СЮН, здійснюють методично - інформаційне 
забезпечення шкіл з питань розвитку позашкільної еколого-натуралістичної 
роботи. 

З метою сприяння реалізації державної політики в галузі освіти і 
культури, відродження національної культури, мови, історії, підвищення 
інформаційної, культурологічної, інтелектуальної спрямованості КПНЗ 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради співпрацює з міськими 
бібліотеками №№ 9, 18. Основними формами роботи з бібліотеками є: екскурсії 
бібліотекою, проведення для вихованців закладу годин книголюбів, 
краєзнавчих, літературно-історичних, інформаційно-пізнавальних годин, 
конкурсів плакатів та їх захисту, усних журналів, літературних подорожей, 
вікторин, огляду літератури. 

КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради планує та 
проводить роботу як координаційно-методичний центр серед закладів освіти 
міста - 41 середніх загальноосвітніх навчальних закладів, 46 дошкільних 
навчальних закладів, співпрацює з Кам’янським державним енергетичним 
технікумом, Дніпровським державним технічним університетом: 

Спільна робота закладу позашкільної світи, міського лісгоспу та СЗШ 
№№ 25 і 28 дає змогу учням цих шкіл опановувати лісову справу в гуртках 
“Юні лісівники”, брати участь в масових заходах еколого-біологічного та 
природоохоронного напряму. В 2017 році команда учнівського лісництва СЗШ 
№ 25 “Варта лісу” зайняла ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського зльоту 
команд учнівських лісництв. 
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У міському еколого-натуралістичному центрі дітей та учнівської молоді  
виконкому Марганецької міської ради створено єдиний виховний простір, до 
роботи якого залучено такі інституції міста: відділ освіти, заклади загальної 
освіти, бібліотеки, відділ екології міськвиконкому, коледж, музична школа, 
спілка художників, поетична студія “Боян”, Рада ветеранів ВАТ МГЗК, міська 
асоціація “Зелений світ”, міська дитяча організація “ДІМ”, громадська 
організація “Свята справа”, регіональна екологічна спілка, Палац культури  
ВАТ МГЗК. Досвід роботи ЕНЦ з даного питання висвітлено у методичній 
розробці “Соціальне партнерство в позашкільному закладі для реалізації 
проблеми “Формування екологічної культури особистості як форми регуляції 
взаємодії людини з природою”, що у 2016 році посіла 2 місце у обласному етапі 
Всеукраїнського конкурсу науково - методичних розробок та віртуальних 
ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти.  

 

1.5. Заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів  
(курси підвищення кваліфікації, майстер-класи, дистанційне навчання, 

школа молодого педагога, креатив-студія тощо) 
 

Заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів в КЗО “ОЕНЦДУМ” 
 

На сучасному етапі реформування системи освіти, позашкільної зокрема, 
особливу роль відіграє професійний потенціал педагогів, здатних до 
системного й конструктивного мислення, швидкої орієнтації в інформаційному 
просторі, ефективної професійної діяльності. Соціальний запит держави на 
педагогічні кадри високого рівня професійної майстерності зумовлює пошук 
методичними службами СЮН/ЕНЦ області оптимальних форм, методів, засобів 
для підвищення професійної компетентності педагогів. 

В 2017 році колективами мережі СЮН/ЕНЦ області проводилась 
змістовна робота щодо підвищення рівня навчально-виховного процесу в 
освітніх закладах через створення умов для зростання професійної 
компетентності педагогів, в тому числі через систему курсів підвищення 
кваліфікації та атестацію педагогічних працівників, проведення семінарів, 
практикумів, майстер-класів, індивідуальних консультацій. Окрема увага 
приділялась роботі з молодими та малодосвідченими педагогами. 

Раз на два роки КЗО “ОЕНЦДУМ” спільно з комунальним вищим 
навчальним закладом “Дніпропетровський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти” (ДОІППО) проводяться курси підвищення кваліфікації 
для методистів і керівників гуртка еколого-натуралістичного профілю.  

Такі курси проводилися в минулому році. Наступна курсова підготовка 
педагогів запланована на 2018 рік. 

Ці обласні курси є важливою формою підвищення кваліфікації педагогів 
закладів освіти міст і районів і альтернативою курсам всеукраїнського рівня. 
Звичайно, їх не можна порівнювати з курсовою підготовкою на кафедрі 
методики позашкільної та позакласної роботи НЕНЦ, куди запрошуються 
науковці провідних ВНЗ України, працівники МОН, тощо, але не всі педагоги, 
особливо керівники гуртка, можуть дозволити собі пройти таку курсову 
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підготовку через різні чинники, в тому числі, фінансові. І тому курси, які 
проводять КЗО “ОЕНЦДУМ” та ДОІППО, за підсумками яких всім слухачам 
видаються свідоцтва встановленого зразку, користуються великим попитом у 
педагогів позашкільної освітньої ланки області. 

Всього з 2006 по 2016 рік (за 10 років) обласну курсову підготовку за 
еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти пройшли 234 педагога. 

Важлива увага колективом КЗО “ОЕНЦДУМ” як координаційним 
закладом з розвитку позашкільної екологічної освіти в області приділяється 
навчанню педагогів на кафедрі методики позашкільної та позакласної 
роботи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
Щорічно такі курси проходять (за графіком курсової підготовки закладу) 
адміністрація, працівники методичної ланки та керівники гуртка. Так, курсову 
перепідготовку (курси заступників директора) на цій кафедрі НЕНЦ пройшла у 
2017 році Кузьменко М.Б., заступник директора з виховної роботи КЗО 
“ОЕНЦДУМ”. 

Педагогічні працівники КЗО “ОЕНЦДУМ” постійно підвищують свій 
професійний рівень завдяки участі у Всеукраїнських та Міжнародних 
методичних заходах, які організовуються і проводяться Міністерством освіти і 
науки України, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 
молоді, Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних 
наук України.  

У березні 2017 року на базі НЕНЦ до Всесвітнього дня лісу було 
проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Відтворимо ліси 
разом”, мета якої привернення уваги державних і громадських організацій до 
проблем збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, відтворення 
та розширення площі високопродуктивних стійких насаджень, підвищення 
фахового рівня керівників учнівських лісництв, а також сприяння співпраці 
навчальних закладів, лісогосподарських підприємств, органів державної влади і 
громадських організацій в поліпшенні ефективності роботи учнівських 
лісництв України. 

Від Дніпропетровської області участь у заході взяли Іванус А. В., 
методист КЗО “ОЕНЦДУМ”, Ткачук С. В., лісничий державного підприємства 
“Новомосковський лісгосп” Кочерезького лісництва та Мордвінова О. С., в.о. 
головного лісничого ДП “Криворізький лісгосп”. 

Представники від області взяли участь у роботі дискусійних майданчиків: 
№ 1 “Пріоритети лісівничої освіти в контексті збалансованого розвитку”; та  
№ 2 “Шкільні лісівництва: аналіз та перспективи розвитку”, де поділилися 
досвідом своєї роботи. Під час роботи майданчиків обговорювались питання 
організації роботи учнівських лісництв, надання необхідної освіти їх 
керівникам, впровадження механізованого знаряддя праці, проведення масових 
природоохоронних заходів, написання дослідницької роботи з лісництва, 
розробки програми та підручника по професійній підготовці молоді для галузі 
лісового господарства. Під час підведення підсумків Конференції були надані 
пропозиції щодо подальшої роботи учнівських лісництв в Україні. 
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Також у березні спільно з інститутом гідробіології НАН України, 
Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Інститутом ботаніки 
ім. М.Г. Холодного НАН України НЕНЦ розпочав серію Всеукраїнських 
екологічних  тренінгів “Моніторингові дослідження біорізноманіття: 
флора та фауна” і “Моніторингові дослідження стану природних вод”. 

Учасниками тренінгів стали вчителі біології, хімії та географії 
загальноосвітніх навчальних закладів, а також керівники творчих учнівських 
об’єднань, методисти закладів позашкільної освіти (близько 20 учасників, 4 з 
Дніпропетровської області – мм. Дніпра, Кривого Рогу, Марганця, 
Васильківського району). Від КЗО “ОЕНЦДУМ” в тренінгах взяв участь 
Григор’єв Д.В., завідувач відділу біології та екології. 

Науковцями інститутів для учасників тренінгів було проведено ряд 
лекційних та практичних занять по моніторингу якості атмосферного повітря за 
допомогою методу ліхеноіндикації, методах дослідження грибів-макроміцетів, 
значенню пластичності у адаптації дикорослих рослин до мінливого 
середовища, ознайомленню з Інтернет - ресурсами для ботанічних досліджень, 
біотестуванням як видом моніторингу природних, стічних вод, хімічних сполук 
та їх сумішей, тест-об’єктами та методами їх культивування та багато інших. 
Для учасників тренінгів були проведені екскурсії до: Національного гербарію 
Інституту біології, аквакомплексу Інституту гідробіології. 

Учасники заходу отримали сертифікати НЕНЦ про проходження 
навчання за програмою тренінгів. 

У квітні поточного року за сприяння НЕНЦ та Всеукраїнської екологічної 
ліги в м. Києві відбувся Всеукраїнський екологічний форум “Освіта для 
збалансованого розвитку”, основним завданням якого було обговорення 
“Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року” та завдань освіти 
щодо її реалізації; сприяння співпраці органів державної влади, місцевого 
самоврядування, громадських організацій, науки; підвищення рівня 
відповідальності та зацікавленості у міжгалузевому співробітництві; 
налагодження та зміцнення міжнародного співробітництва у збереженні 
довкілля. 

Від КЗО “ОЕНЦДУМ” на заході були присутні керівники гуртка Крикун 
Г.В. та Мізін В.В. Вони взяли участь у тематичній виставці “Екологічна освіта: 
регіональний аспект” та презентаційно-діловій зоні “Візитівка практичних дій 
педагога”, де були представлені кращі практики діяльності загальноосвітніх, 
позашкільних та вищих навальних закладів, наукових установ, громадських 
організацій, які працюють у сфері екологічної освіти, а саме: науково-
методичні розробки, посібники, програми, сценарії, розробки занять гуртків і 
факультативів та роздатковий матеріал до них. На виставці вони презентували 
сучасні напрацювання КЗО “ОЕНЦДУМ” в галузі позашкільної екологічної 
освіти, мали змогу поділитися досвідом, ознайомитися з сучасною літературою 
та придбати матеріали за профілем. 

Також представники закладу взяли участь у пленарному засіданні 
форуму, роботі дискусійних майданчиків та проведенні тематичних круглих 
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столів. По закінченню заходу педагоги отримали подяки за оформлення 
виставки та сертифікати учасників форуму. 

Також у квітні НЕНЦ спільно з Українським гідрометеорологічним 
інститутом Державної служби з надзвичайних ситуацій України та 
Національної академії наук України, Інститутом проблем виховання 
Національної академії наук України і Державною академією післядипломної 
освіти та управління при Міністерстві екології та природних ресурсів України 
було продовжено проведення Всеукраїнських екологічних тренінгів “Стан 
атмосфери та його дослідження” і “Педагогічний тренінг з освіти 
збалансованого розвитку”. 

Від КЗО “ОЕНЦДУМ в тренінгах взяв участь Григор’єв Д.В., завідувач 
відділу біології та екології. 

Для учасників тренінгів були проведені екскурсії на метеомайданчик та 
по лабораторіям Українського гідрометеорологічного інституту Державної 
служби з надзвичайних ситуацій України та Національної академії наук 
України, проведене навчання про сучасні тенденції розвитку просвітницької 
діяльності в установах природно-заповідного фонду, завдання і напрями 
гідрометеорологічного забезпечення, прогнозування погоди (практична 
робота), застосування інтерактивних технологій в інтересах сталого розвитку 
освіти. Учасникам тренінгів були вручені свідоцтва про підвищення 
кваліфікації за програмою “Тренер з екологічної освіти та виховання”.  

В травні заступник директора КЗО “ОЕНЦДУМ” Майборода І.О. взяла 
участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі для заступників директорів 
обласних ЕНЦ/СЮН, який проводився на базі загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів Хмельниччини на тему “Формування 
ціннісних орієнтирів учнівської молоді у контексті впровадження в навчально-
виховний процес сучасних інноваційних педагогічних технологій”. 

Захід був дуже цікавий, насичений творчими зустрічами з науковцями, 
лісівниками, вчителями та керівниками профільних гуртків, презентаціями 
діяльності навчальних закладів області з лісництва, національно-патріотичного 
виховання, озеленення, впровадження сучасних інноваційних проектів та 
технологій для забезпечення навчально-виховного процесу в Хмельницькому 
ОЕНЦУМ, еколого-натуралістичному відділі Кам’янець-Подільського 
позашкільного НВО, лісництві “Пліщинське” Шепетівського району, 
Шепетівському МЦЕНТУМ, Нетішинському центрі туризму і краєзнавства 
учнівської молоді. Учасники семінару ознайомилися і з діяльністю 
Кам’янківського лісництва ДП “Шепетівський лісгосп” та Нетішинського 
лісництва ДП “Славутський лісгосп”. Також учасники заходу відвідали 
Хмельницьку атомну електростанцію. 

На закінчення семінару-практикуму було проведено Інтернет – 
конференцію з директором НЕНЦ, доктором педагогічних наук, професором 
Володимиром Вербицьким і круглий стіл “Формування ціннісних орієнтирів 
учнівської молоді у контексті впровадження в навчально-виховний процес 
сучасних інноваційних педагогічних технологій”, у якому брав участь директор 
департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. Учасники 
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семінару аналізували свої здобутки, впровадження досвіду кращих 
педагогічних систем навчальних закладів, вишукували шляхи подолання 
проблем з розробки якісного програмного і науково-методичного забезпечення 
для педагогічної спільноти та реалізації перспективних напрямків юннатівської 
роботи в умовах реформування сучасної позашкільної освіти. 

У грудні поточного року на базі НЕНЦ була проведена колегія 
директорів обласних закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму. В цьому заході від КЗО “ОЕНЦДУМ” взяв участь 
директор Ю.Ф.Педан, який доповідав про негативні тенденції стосовно процесу 
ліквідації профільних ЗПО на рівні області в рамках децентралізації, проблемні 
питання в організації співпраці з новоствореними ОТГ. Від педагогів закладу 
була підготовлена низка проблемних питань і пропозицій щодо сучасного 
розвитку еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти в державі, які 
доповідач теж висвітлив під час заходу. 

Також у грудні 2017 року на базі Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді спільно з благодійною установою 
“Центр національного відродження” та Українським інститутом національної 
пам’яті був проведений Третій Форум українських патріотичних справ “Ми 
– Українці”. Участь у цьому заході взяли педагогічні працівники закладів 
вищої освіти, загальної середньої та позашкільної освіти від областей України і 
міста Києва, відповідальні за національно-патріотичне виховання 
підростаючого покоління. Від КЗО “ОЕНЦДУМ” участь у Форумі взяла 
Кондратьєва Т.В., методист з наукової роботи.  

Форум відбувся на високому науково-методичному рівні, закінчився 
прийняттям резолюції – звернення і дав новий подих в організації і проведенні 
нових форм роботи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

 
Заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів в рай/міськ СЮН/ЕНЦ 

 

В 2017 році курсову підготовку (курси директорів та заступників 
директорів багатопрофільних позашкільних закладів, керівників гуртків 
еколого-натуралістичного спрямування) на рівні ДОІІІПО пройшли: 

- Мамотенко Ю.О., заступник директора КПНЗ “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда; 

- Григоренко Л.Я., директор КПНЗ “Станція юних натуралістів №2” 
Дніпровської міської ради; 

- Ступак Т.В., директор КПНЗ “Станція юних натуралістів” 
Дніпровської міської ради; 

- Гаврилюк А.І., директор КЗ “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради; 

- Казанцева В.П., заступник директора КЗ “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради. 

Для керівників гуртків, які мають стаж педагогічної діяльності до 3-х 
років, в КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради працює 
“Школа молодого педагога”. 
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Зорієнтувати молодого педагога в навчально-виховному процесі, надати 
практичну допомогу в оволодінні його основами, допомогти у соціально-
педагогічній адаптації до обраної професії – головна мета роботи Школи. 
Прямий контакт молодих педагогів із педагогічним процесом позашкільного 
закладу освіти дає їм змогу практично ознайомитися зі своєю професією, 
набути потрібних умінь і навичок у справі навчання й виховання гуртківців. 

Молоді педагоги мають добру фахову підготовку, але їм бракує знань і 
досвіду в питаннях методичної підготовки, діяльності учнівського колективу, 
веденні документації, роботі з батьками, тому робота Школи має велике 
значення в адаптації молодих педагогів до роботи в умовах сучасного закладу 
позашкільної освіти. 

В КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради щорічно проводиться змістовна робота по підвищенню 
кваліфікації педагогічних працівників. Протягом року для педагогів закладу 
були проведені: педагогічні читання за книгою В.О.Сухомлинського “Сто 
порад учителеві”, тиждень педмайстерності “Цікавий досвід” (з виставкою 
методичних наробок керівників гуртків «Зерна досвіду»), круглі столи 
“Творчість керівника гуртка: впровадження нових ідей, методик, технологій в 
екологічне виховання учнів”, “Партнерство навчального закладу і сім’ї: пошук 
ідей для його розвитку”, педагогічний полілог “Використання інноваційних 
технологій – шлях до активізації дослідницької діяльності учнів”, методична 
піраміда “Шлях до успіху” (за підсумками участі на ІІ етапі обласного науково-
методичного проекту), пошукове поле “Соціальний портрет учнів різних 
вікових груп”, методична студія “Активні форми роботи на заняттях гуртка – 
запорука соціалізації школярів у молодіжному середовищі”, семінар-тренінг 
“Організація співпраці керівника гуртка з батьками вихованців у навчально-
виховному процесі позашкільного закладу”; “Самоаналіз реалізації навчальної 
програми керівником гуртка”, ситуативно-рольова гра “Від позитивної 
мотивації навчання до вибору майбутньої професії” та інші методичні заходи. 

 

ІІ. Навчально-методичне забезпечення змісту позашкільної освіти  
(освітні програми, посібники, робочі зошити, інтерактивні електронні 

посібники тощо) в КЗО “ОЕНЦДУМ” та в рай/міськ СЮН/ЕНЦ 
 

Завдяки методичній підтримці НЕНЦ та КЗО “ОЕНЦДУМ” заклади 
позашкільної освіти області в основному забезпечені відповідними навчально-
методичними матеріалами для проведення всіх напрямів позашкільної еколого-
натуралістичної роботи на рівні сучасних освітніх вимог. 

На освітньому сайті КЗО “ОЕНЦДУМ” розміщені навчальні програми, за 
якими працюють керівники гуртка закладу (адаптовані і затверджені ДОІППО), 
які рекомендовані також для використання в навчально-виховному процесі 
СЮН/ЕНЦ області.  

В методичному кабінеті КЗО “ОЕНЦДУМ” зібрана значна кількість 
методичної літератури, яка підібрана з досвіду роботи колег-позашкільників 
завдяки участі у Всеукраїнських методичних заходах, які організовуються і 
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проводяться НЕНЦ в різних регіонах країни та на базі Центру, де педагоги ЗПО 
області мають змогу ознайомитися з діяльністю обласних профільних еколого-
натуралістичних установ в усіх регіонах України. Також тут зібрані методичні 
матеріали за різними напрямами позашкільної роботи з усіх областей України. 
В кожному профільному навчальному кабінеті закладу та в кабінеті заступника 
директора з навчальної роботи створені методичні куточки “Методична 
поличка позашкільника”, де представлена видавнича продукція, методичні 
видання наших колег. Література, яка використовується в цих куточках, 
презентується педагогічним працівникам районних, міських СЮН/ЕНЦ, 
вчителям природничих дисциплін загальноосвітніх закладів, молодим 
педагогам КЗО “ОЕНЦДУМ”, як додаткове навчально-методичне забезпечення 
навчального процесу та передовий педагогічний досвід в галузі екологічної 
освіти і виховання.  

В методичному кабінеті закладу знаходиться також змістовна база 
електронних посібників з еколого-натуралістичного напряму позашкільної 
освіти, які презентуються на обласних профільних семінарах і 
розповсюджуються для використання в навчально-виховному процесі 
СЮН/ЕНЦ області. 

В нашій області вже декілька років виходить інформаційно-
публіцистичний часопис “Свята справа”, в якому друкуються цікаві 
матеріали про основні природоохоронні об’єкти Дніпропетровщини, їх 
сучасний екологічний стан, списки рідкісних на території області видів флори 
та фауни. Вони теж є значною допомогою для педагогів – позашкільників при 
проведенні навчально-виховного процесу. Працівники КЗО “ОЕНЦДУМ” 
входять до складу редакційної колегії часопису “Свята справа” і мають змогу в 
кожному номері друкувати матеріали з розвитку позашкільної освіти і 
виховання в Дніпропетровській області, пропагувати передовий досвід роботи, 
презентувати результативність участі юннатів області в масових заходах 
природоохоронного та екологічного спрямування. 

Також в навчально-виховному процесі як КЗО “ОЕНЦДУМ”, так і ЗПО 
області, використовуються видавничі матеріали: серія плакатів еколого-
натуралістичного напряму “На допомогу вчителю біології та керівнику гуртка”, 
методичні збірники “Еколого-натуралістичний вісник Придніпров’я”, 
екологічні розмальовки тощо. 

Активно впроваджується в навчально-виховний процес закладів освіти 
області навчальний посібник “Екологічна абетка для дітей”, який 
розроблявся у співавторстві з педагогами КЗО “ОЕНЦДУМ”. Це видання вже 
отримало багато схвальних відгуків від керівників гуртків профільних 
позашкільних закладів області, а також загальноосвітніх навчальних закладів, 
які застосували в своїй роботі цей посібник. Він вже став настільною книгою з 
екологічного виховання дітей та молоді в кожному ЗПО та допомогою в роботі 
вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів.  

При підготовці до занять керівники гуртків користуються також 
збірником НЕНЦ “Еколого-натуралістична творчість”, журналами “Рідна 
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школа”, “Початкова школа”, “Позакласний час”, “Все для вчителя”, “Паросток” 
тощо.  

Важливим напрямом роботи методичного персоналу КЗО “ОЕНЦДУМ” є 
розробка спільно з департаментом освіти і науки облдержадміністрації 
положень по проведенню обласних масових та методичних заходів, які 
затверджуються в Головному територіальному управлінні юстиції в 
Дніпропетровській області. Вони розробляються педагогами закладу з метою 
змістовної організації навчально-виховного процесу в закладах освіти з 
урахуванням місцевих особливостей та регіональних екологічних проблем  

На сьогодні вже затверджені 3 положення: про проведення щорічного 
обласного конкурсу з озеленення та благоустрою “Школа-мій рідний дім”, 
щорічного конкурсу “Лелека”, про обласну Природничу школу учнівської 
молоді. 

В 2018 році готуються до затвердження положення про обласні конкурси 
“На кращого юного майстра народних ремесел”, “Краще творче учнівське 
об’єднання еколого-натуралістичного профілю”, “Природна скарбниця 
Придніпров’я”, обласні змагання юних натуралістів “Знаю, вмію, дію” та 
обласний дитячий еколого-краєзнавчий наметовий табір - експедицію 
“Боривітер”. 

Значна увага в КЗО “ОЕНЦДУМ” приділяється проведенню виставкової 
діяльності, де в тому числі презентується і сучасне навчально-методичне 
забезпечення змісту позашкільної освіти.  

З метою підвищення іміджу позашкільної екологічної освіти в регіоні, 
подання презентаційної наочної інформації про структуру та основні сучасні 
напрями діяльності мережі профільних ЗПО області щорічно КЗО 
“ОЕНЦДУМ” виготовляються презентаційні банери, які широко 
використовуються під час проведення освітянських виставок, нарад, 
конференцій, семінарів, практикумів обласного та всеукраїнського рівня. На 
сьогодні для організації виставкової діяльності закладом активно 
використовуються такі банери: 

 Позашкільна екологічна освіта і виховання в Дніпропетровській 
області; 

 Скарбниця юних талантів (розвиток декоративно-ужиткового 
мистецтва через організацію і проведення конкурсу “На кращого юного 
майстра народних ремесел”); 

 Організація роботи з обдарованою молоддю; 
 Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний центр дітей 

та учнівської молоді – основні напрями діяльності; 
 Виховуємо юних господарів землі (робота з вищими та дослідними 

закладами за сільськогосподарським напрямом); 
 Сучасний еколого-натуралістичний рух Дніпропетровської області; 
 Історія і сьогодення Дніпропетровського обласного еколого-

натуралістичного центру дітей та учнівської молоді. 
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 Обласна програма організації літніх наукових практик та 
комплексних екологічних експедицій для юннатів Дніпропетровської області 
“Вивчаємо заповідні території України”; 

 Обдаровані діти-надія України”; 
 Аграрна юннатія Дніпропетровщини”: 
 Плекаємо особистість засобами гурткової діяльності; 
 Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в умовах 

роботи позашкільного закладу еколого-натуралістичного спрямування; 
 Організація роботи шкільних лісництв в Дніпропетровській області; 
 Фауна Дніпропетровщини. Ссавці. Плазуни. Земноводні. 

Метелики”; 
 Фауна Дніпропетровщини. Птахи прибережної та паркової зони”. 
Звичайно, презентаційні банери виготовлені не масовим накладом, а 

тільки в одному примірнику, але їх можна вважати цінним видом видавничої 
продукції, який виконує важливу інформаційно-пропагандистську функцію і 
дозволяє оформлювати тематичні виставки за участю КЗО “ОЕНЦДУМ” на 
змістовному рівні. 

Як правило, під час освітянських виставок обласного та всеукраїнського 
рівня КЗО “ОЕНЦДУМ” представляє також плакати, методичні збірники та 
інші зразки найкращої видавничої продукції закладу, творчі роботи дітей та 
педагогів – переможців обласних масових та методичних заходів еколого-
натуралістичного спрямування тощо.  

В КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради є змістовна мультимедійна бібліотека, яка представлена 42 
мультимедійними джерелами за напрямками: ботаніка, дендрологія, генетика, 
біохімія та інше. Керівники гуртків створили мультимедійні комплекси для 
досліджень під час роботи міської літньої біологічної школи.  

У 2017 році ГО “Екологічна рада Криворіжжя” подарувала СЮН 
мультимедійні комплекси по дослідженню водних ресурсів, повітря, зелених 
насаджень міста, космічний екологічний моніторинг, карти екологічних 
забруднень п міста. Керівники гуртків закладу створили робочі зошити для 
юних науковців для проведення моніторингу за напрямками: зоологічний, 
екологічний, дендрологічний, гідрологічний, квітникарства та овочівництва. 

В КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради впритул 
підійшли до сходження на новий педагогічний щабель - створення авторських 
програм, адже в закладі є педагоги, що стали лауреатами багатьох професійних 
конкурсів. Авторські програми являють собою чітку, науково - обґрунтовану  
систему комплексного надання освітньої підготовки, в якій діяльність всіх 
структурних підрозділів організаційно та методично пов’язані. Методичною 
службою закладу розробляються алгоритми проектування програм (етапи 
роботи над програмами): 

• визначення освітньої галузі та авторського колективу; 
• створення фонду даних для написання програми; 
• створення банку наявних технологій (вивчення документів, 

ознайомлення зі шкільними навчальними програмами тощо); 
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• діагностика можливостей ЗПО, результати якого враховуються при 
створенні проекту програми (аналіз умов: кадри, матеріально-технічна база, 
науково-методичне забезпечення тощо); 

• робота над створенням проекту програми; 
• обговорення проекту на методичній раді з метою внесення 

коректив; 
• рецензування; 
• проведення експертизи програми та її апробація. 
Розробка таких програм планується колективом у наступному році. 

Можливість створення авторських програм сприятиме підвищенню рівня 
інтелектуального потенціалу викладацького складу педпрацівників у закладі. 

 

ІІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами (робота над 
проблемною темою, робота творчих груп, методичних об’єднань, теми 

методичних та педагогічних рад)  
 

3.1.-3.2. Науково-методична робота з педагогічними кадрами  
в КЗО ”ОЕНЦДУМ” та рай/міськ СЮН/ЕНЦ 

 

Для КЗО “ОЕНЦДУМ” однією з пріоритетних у 2017 році була проблема 
підвищення професійного рівня керівників гуртка через їх самоосвіту, 
самовдосконалення. Тому основне завдання науково-методичної роботи з 
педагогами  -  включити їх у процес удосконалення особистої кваліфікації, 
перетворити на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи 
з педкадрами були передбачені, крім колективних (педагогічні та методичні 
ради), індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною 
проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, курсова 
підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і 
методичної літератури та інше. 

КЗО “ОЕНЦДУМ” працює в межах обласного науково-методичного 
проекту «Основні стратегії соціалізації особистості громадянського 
суспільства» (2015-2020 рр.), методична тема закладу “Формування всебічно 
розвиненої, соціально адаптованої особистості засобами еколого-
натуралістичної діяльності в профільному позашкільному закладі”. 2017 рік 
включав у себе закінчення ІІ - організаційно-моделюючого етапу та початок ІІІ 
практичного етапу.  

В контексті проблеми, над якою працює заклад та область, першочергове 
значення для формування соціально-адаптованої особистості приділялося 
реалізації наступних активностей: 

 Підготовка до суспільного життя: формування та засвоювання навичок 
демократичної культури, виконання громадянських обов’язків, взяття 
відповідальності за себе, родину, суспільство. 

Оволодіння загальнолюдською і національною культурою: формування 
цілісного світогляду, опанування таких соціальних навичок, як моральне 
ставлення до людей, терпимість щодо соціальних, національних, етнічних, 
релігійних, статевих розбіжностей, шанування прав та свобод людини, навичок 
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співробітництва, позитивного розв’язання конфліктів, підтримки загальної 
безпеки. 

Соціально-політична адаптація: розвиток навичок спілкування, культури 
комунікацій, самопізнання, самооцінки, самовизначення; адекватної оцінки 
світу, політичної ситуації, власної позиції тощо. 

Соціально-професійна орієнтація: усвідомлений вибір життєвих 
стратегій, реалізація прав і можливостей шляхом самовиховання, 
самовизначення, самооцінки інтересів, здібностей, нахилів, мотивації 
майбутнього соціального і професійного розвитку. 

Відповідно до цієї проблематики працювали та збагачували зміст своєї 
діяльності структурні підрозділи внутрішньої системи управління   навчально-
виховним процесом – методичне об’єднання педагогів та школа молодого 
педагога, діяльність яких була спрямована на підвищення професійного рівня 
педагогів, опанування ними інноваційних форм роботи; впровадження 
сучасних освітніх технологій, вивчення нормативних документів, проведення 
моніторингу педагогічної діяльності 

Школа молодого педагога (ШМП) є складовою частиною системи 
підвищення кваліфікації педагогів КЗО “ОЕНЦДУМ” і об’єднує фахівців, що 
мають стаж менше 3 років. Завданнями її діяльності є задоволення потреб 
молодих педагогів у неперервній освіті і надавати допомогу у подоланні різних 
утруднень; сприяння формуванню індивідуального стилю творчої діяльності 
педагогів; допомога молодим педагогам у впровадженні сучасних підходів і 
передових педагогічних технологій у навчально-виховний процес. 

За 2017 рік відбулося 4 заняття Школи молодого педагога, на яких 
розглядалися такі тематичні блоки:  

базові поняття педагогічної науки (діяльність педагога особистісно-
орієнтованого спрямування, використання різних прийомів на різних етапах 
заняття),  

абетка молодого педагога (як знайти взаємопорозуміння з вихованцями?, 
методичні прийоми узагальнення та систематизації знань, використання 
елементів тренінгу в роботі гуртка, технологія розвитку критичного мислення),  

педагогічний практикум (робота в групах, етапи заняття гуртка, Творчі 
здобутки молодого педагога, обмін досвідом щодо національно-патріотичного 
виховання на заняттях гуртка екологічного спрямування).  

Методичне об’єднання педагогів (МО) за змістом діяльності має 
переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, 
фахове спрямування. У 2017 році було спрямовано на виконання таких завдань: 
удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально- 
дидактичної, методичної і фахової підготовки членів МО;  
здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного 
забезпечення педагогів; 
вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення 
та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності; 
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створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і 
творчої діяльності педагогів. Здійснення керівництва творчою діяльністю 
педагогів; 
забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, 
методик і технік навчання і виховання юннатів; 
конкретне відбиття загально-дидактичних, загально-педагогічних, 
психологічних положень стосовно конкретного гуртка, розділу, теми,   
виховного заходу. 

Відбулося 4 засідання методичного об’єднання педагогів закладу, на 
яких крім традиційних питань розглядалися шляхи формування життєво-
необхідних компетентностей гуртківців як умова їх соціалізації, використання 
здоров’язбережувальних технологій у гуртковій діяльності, шляхи 
налагодження взаємодії з батьками. 

З метою формування аналітичних здібностей педагогів при 
взаємовідвідуванні відкритих занять та заходів в ході методичних днів, 
профільних тижнів вивчалися основні складові навчально-виховної діяльності  
педагогів, середні показники яких наведені в діаграмі. Аналізуючи діаграму, 
можна зробити висновок, що більшої уваги керівникам гуртка необхідно 
приділяти використанню на заняттях гуртка краєзнавчого матеріалу, 
національно-патріотичному вихованню, реалізації практичної складової 
заняття, використанню дидактичного роздавального матеріалу, проблемно-
пошуковим методам навчання, екологічній спрямованості занять. 
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Усереднений педагог центру має показник 2,72. Таким чином, навчально-
виховний процес КЗО “ОЕНЦДУМ” забезпечує реалізацію основних напрямків 
роботи: природоохоронного, дослідно-експериментального, реабілітаційно-
оздоровчого, профорієнтаційного на середньому рівні. 

У 2017 році було проведено анкетування самодіагностики основних 
складових навчальної діяльності педагогів. А упродовж року під час 
відвідування відкритих занять та заходів педагогів  адміністрацією проводилася 
оцінка основних складових діяльності педагогів, результати якої наведені на 
графіку.  

 

 
 

Педагогічний колектив закладу будує навчально-виховний процес на 
основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії з вихованцями, змістом якої є обмін 
цінностями, знаннями, переконаннями. Пріоритет особистості є основою 
виховання та навчання. Діяльність педагогів спрямована на допомогу дитині в 
становленні, збагаченні, створенні умов для розвитку її індивідуальних 
можливостей та здібностей.  

Самоосвіта педагогічних працівників залишається невід’ємною частиною 
роботи методоб’єднання. Серед методів самоосвітньої діяльності керівників 
гуртків слід визначити такі: самостійна робота з джерелами інформації 
(методична та додаткова література, фахові періодичні видання, Інтернет 
ресурси), спілкування з більш досвідченими колегами, самостійні вправи, що 
сприяють закріпленню набутих знань; самоосвітня дослідницька діяльність, яка 
дає можливість постійно слідкувати за новими досягненнями в науці. 

Еколого-натуралістичний центр “Енергія” м. Жовті Води як структурний 
підрозділ НВК “Дивосвіт” в 2017 році продовжив роботу в рамках обласного 
експерименту “Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку 
в навчально-виховний процес”.  
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Третій рік поспіль інноваційною формою координації еколого-
натуралістичної роботи в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах 
м. Нікополя є “Школа екологічного виховання”, яка проводиться КЗ 
“Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”. Формами роботи 
школи є семінари, майстер-класи, круглі столи, відкриті заняття гуртків, 
створення та розповсюдження інструктивно-методичних матеріалів з 
екологічного навчання та виховання. Планом роботи Школи передбачається 
координація еколого-натуралістичної позашкільної та позакласної діяльності з 
дітьми та учнівською молоддю через співпрацю не тільки з вчителями біології 
ЗНЗ, а й викладачами початкової ланки, ОТМ та ручної праці, керівниками 
колективів екологічної просвіти. 

На базі ЕНЦ успішно працює експериментальна лабораторія розвитку 
екологічної компетентності. Упродовж року педагоги комплексу були 
активними учасниками наукових заходів різних рівнів і  презентували роботу 
закладу на: Всеукраїнському форумі “Освіта для збалансованого розвитку”, 
Всеукраїнському спеціалізованому тренінгу “Інклюзивна освіта – рівень 
самоосвіти нації. Досвід. Перспективи. Результати”, Національному форумі 
“Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології”, 
Міжнародній українсько-німецькій конференції міського розвитку 
“Можливості інтегрованого розвитку міст з метою підтримки сталого розвитку 
в Україні”, Всеукраїнському тренінгу – презентації “Зупинимо зміну клімату, 
навчаючи молодь” ( м. Київ). 

 

3.3. Інноваційна діяльність педагогів 
 

Базою для поліпшення якості виховання є створення інноваційного 
простору. Саме тому одним із пріоритетних напрямків діяльності методичних 
служб СЮН/ЕНЦ області є вивчення та впровадження виховних технологій, що 
вносять якісні зміни у зміст, структуру, форми, методи, засоби, технології 
виховання. Вони працюють перш за все, над поінформованістю педагогів про 
інноваційні виховні технології та належним володінням їх змістом і методикою, 
високою культурою використання інновацій у виховній роботі, особистою 
переконаністю у необхідності застосування інноваційних педагогічних 
технологій.  

В системі СЮН/ЕНЦ області використовуються різні інновації. 
 

Щорічний обласний конкурс “Лелека” Одним з найважливіших 
напрямів природоохоронної діяльності учнів та педагогів навчальних закладів 
області є охорона орнітофауни. Одним з охоронюваних видів української 
орнітофауни, який може слугувати своєрідним індикатором стану 
навколишнього середовища, є білий лелека. Цей птах селиться там, де природа 
не була знищена чи істотно змінена людською діяльністю. Якщо він зникає з 
місць, де завжди гніздився, значить знижується якість середовища існування.  

Сьогодні дуже важливо проводити слідкування за чисельністю білого 
лелеки в різних регіонах країни, станом його гніздівель, успішністю 
розмноження, причинами загибелі та іншими особливостями біології виду. Це 
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дозволить своєчасно реагувати на негативні зміни в житті птахів і швидко 
вживати заходи по їх усуненню. 

В 2015 році в області з метою залучення дітей та молоді до заходів з 
охорони білого лелеки, за ініціативи Публічного акціонерного товариства 
“ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО” працівниками КЗО “ОЕНЦДУМ”, спеціалістами 
ПАТ, орнітологами ДНУ ім. О.Гончара та був започаткований щорічний 
обласний конкурс “Лелека” для учнів та вихованців загальноосвітніх, 
позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів освіти. Для 
організації і проведення конкурсу було розроблено положення, зареєстроване в 
Головному управлінні юстиції Дніпропетровської області. 

Метою проведення Конкурсу є розширення знань учнівської молоді  
з наукової інформації про стан популяції білого лелеки в області,  
активізація громадської позиції молоді щодо збереження природи рідного краю, 
розвиток естетичних відчуттів при спілкуванні з природою. 

Основними завданнями Конкурсу є: 
організація спостережень за гніздами білого лелеки; 
ознайомлення учнівської молоді з річним циклом життя білого лелеки; 
дослідження кормових територій та особливостей живлення білого 

лелеки в умовах регіону; 
організація фенологічних спостережень за лелеками; 
візуальне та інформаційне виявлення гнізд білого лелеки, особливо тих, 

що розташовані на стовпах ліній електропередач. 
Кожний рік у конкурсі беруть участь понад 200 дітей. За чотири роки 

роботи в рамках конкурсу юні орнітологи детально дослідили в містах і селах 
близько 60 гнізд білого лелеки, виявили та подали заявки “ДТЕК 
ДНІПРООБЛЕНЕРГО” на переніс 20 гнізд; вели активні спостереження за 
особливостями життя цього дивовижного птаха від прильоту з теплих країв до 
вирощення пташенят і відльоту у вирій, а також проводили активну еколого-
просвітницьку діяльність по виготовленню і поширенню листівок і буклетів 
серед різних верств населення про необхідність охорони білого лелеки, 
презентували тематичні виховні заходи: вистави, години спілкування “Лелека – 
символ України”, конкурси на кращий малюнок та інші. 

 

Пошукова робота для фондів Міжшкільного екологічного музею під час 
експедицій по об’єктах ПЗФ Дніпропетровщини Виходячи із стратегічних 
завдань Концепції національно-патріотичного виховання, в комунальному 
закладі “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради приділяється 
особлива увага вивченню природи рідного краю. Природа є потужним засобом 
виховання в дітей ціннісних ставлень, моральних якостей, насамперед 
національної свідомості. 

З метою формування у вихованців почуття любові до природи, рідного 
краю у навчально-виховний процес закладу включені пізнавальні тематичні 
екскурсії в поле, в ліс, на берег озера чи річки, на території об’єктів природо-
заповідного фонду. Під час таких екскурсій, польових експедицій учні 
знайомляться як з найпоширенішими видами рослин, тварин, грибів і 
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лишайників, так і з рідкісними та червонокнижними видами місцевої флори і 
фауни. Всі знахідки фіксуються за допомогою фото- та відеокамер. 
Складаються інвентаризаційні та тематичні списки.  

Також вихованцями Дитячого екологічного центру збирається наочно-
демонстраційний матеріал (без завдання шкоди природі) для 4-ї зали 
Міжшкільного екологічного музею, яка називається “Дніпропетровщина 
заповідна”. В експозиції широко представлені фотографічні матеріали, вологі 
препарати, опудала риб, птахів, ссавців, колекція метеликів, гербарії різних 
рослинних угрупувань. Окремі стенди присвячені Червоним книгам України, 
природному заповіднику “Дніпровсько-Орільський”, Дніпровським порогам. 
Працюють діорами “Скіфський степ” та “Байрачний ліс”. 

 
Музей природи як засіб поширення екологічних знань З метою 
урізноманітнення методів та форм екологічної освіти та виховання учнів в 
Нікопольському міському еколого-натуралістичному центрі була створена 
кімната-музей охорони природи. Матеріали для створення експозиції 
збираються юннатами та працівниками центру у походах по вивченню рідного 
краю. Музей нараховує більше 400 експонатів, які висвітлюють різноманітність 
тваринного та рослинного світу степової зони Нікопольщини. 

На базі музею проводяться різноманітні масові заходи для дітей, молоді 
та педагогів, які постійно оновлюються: конференції, відкриті уроки, екологічні 
ігри «Еко-квест» тощо.  

Новою формою роботи музею є пересувні натуралістичні виставки 
“Вивчаємо природу рідного краю”. Завдяки роботі по створенню музею 
учнівська молодь залучається до вивчення та збереження видового складу 
тваринного та рослинного світу свого краю, активізується пошукова та 
науково-дослідницька робота еколого-натуралістичного спрямування, ведеться 
пропаганда екологічних знань серед населення міста. 

 

“Вільна лабораторія «FreeLab-Eco” відкрита на базі комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради. Основними завданнями вільної лабораторії 
є: організація і проведення тренінгів; круглих столів; майстер-класів, семінарів; 
онлайн-конференцій; проведення експериментів і лабораторних дослідів; 
вивчення оточуючого середовища (екологічний моніторинг); природоохоронна 
і просвітницька діяльність; підготовка та написання учнівських науково-
дослідницьких робіт. 

Під керівництвом вчених і педагогів СЮН учні проводять дослідження з 
анатомії та фізіології рослинних організмів, ставлять досліди, проводять 
різноманітні експерименти. Як правило, такі ґрунтовні дослідження, лягають в 
основу написання пошукових та науково-дослідницьких робіт. 
 
“Міська Літня біологічна школа” працює на базі КПНЗ “Станція юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради. Це – один із 
етапів створення системи екологічної освіти та виховання, яка забезпечує 
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потребу учнівської молоді в здобуті знань, умінь і навичок у галузі 
природничих наук.  

У рамках ЛБШ реалізуються дослідницькі, експериментальні, 
експедиційні, екскурсійні види діяльності, проведення лекційних занять та 
польових досліджень на території СЮН, міста і Криворізького району та 
Криворізького Ботанічного саду НАН України. 
Мета і завдання ЛБШ: 

 організація безперервної природничої освіти дітей у межах 
експедиційної та проектної діяльності; 

 сприяння формуванню освітнього простору для виховання 
екологічної культури учнів засобами природи; 

 створення умов для розвитку пізнавального інтересу до природи 
краю, формування свідомого ставлення до екологічних проблем людини в 
промисловому місті; 

 відпрацювання практичних досліджень за єдиними 
скоординованими методиками. 

Учасники Літньої біологічної школи - учні шкіл міста, за бажанням 
обирають профільні напрямки: зоологічний; ботанічний; дендрологічний; 
квітникарство; ландшафтний дизайн; овочівництво; екологічний. 

Підведення підсумків навчання у ЛБШ проводиться на підсумковій 
конференції 

Активно в ЗПО області використовуються ігрові технології, що 
формують уміння розв’язувати творчі завдання на основі вибору 
альтернативних варіантів; технології колективного творчого виховання, 
проектні технології, що забезпечують інтеграцію знань і вмінь з різних видів 
діяльності, інтерактивні та тренінгові технології, що спрямовані на 
розвиток творчого мислення, комунікативної, психологічної компетентності 
учнівської молоді, технології створення ситуації успіху. 

2017 рік був заключним в реалізації науково-педагогічного проекту КЗ 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради “Формування 
інвайронментального мислення підростаючого покоління як одна із складових 
збалансованого (сталого) розвитку” в рамках науково-педагогічного проекту 
департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради “Управління 
екологічною освітою шкільного простору в інтересах сталого розвитку” 
регіонального експерименту Академії педагогічних наук України ”Педагогічна 
майстерня впровадження здоров'язбережувальних технологій в екологічному 
просторі Дніпродзержинського регіону”. Результати впровадження проекту 
докладались на міжнародному науковому симпозіумі “Тиждень еколога-2017” 
(м. Кам’янське), підсумкові матеріали були направлені на Всеукраїнський 
науково-практичний семінар “Проблеми формування професійного іміджу 
педагогічних працівників керівних кадрів освіти” (м. Київ).  

Заходи Школи проводяться в КЗ “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”, інформаційно-методичні матеріали роздруковуються 
та розповсюджуються серед викладачів.  
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3.4. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду В 
КЗО “ОЕНЦДУМ” та рай/міськ СЮН/ЕНЦ 

В КЗО “ОЕНЦДУМ” розпочато вивчення передового досвіду керівника 
гуртка Крикун Г.В., яка працює над методичною темою “Формування 
екологічного мислення через впровадження інноваційних технологій навчання 
у гурткову роботу”.  

Формування екологічного мислення, свідомості та культури найбільш 
органічно відбувається через впровадження інтерактивних форм взаємодії з 
вихованцями. Однією складовою з яких є гра. Крикун Г.В. має чималу добірку 
ігрових форм, які широко впроваджує в гурткову діяльність. 

Багато уваги приділяється вивченню світу живої природи через науково-
дослідницьку діяльність вихованців. Системно використовується в навчально - 
виховному процесі здоров’язбережувальні технології. 

 Особлива увага приділяє практичній екскурсійній та науково-
дослідницькій діяльності, заняття будуються з урахуванням вікових 
особливостей гуртківців. Активна патріотична позиція Крикун Г.В. сприяє  
формуванню активної громадянської позиції вихованців – патріотів України.  

На заняттях гуртків широко використовує діалогічний метод, ігрові 
технології проведення занять, віддаючи перевагу заняттям на свіжому повітрі, 
під час яких вміло формує ціннісне світосприйняття дитиною оточуючого світу, 
екологічну культуру, моральні якості особистості.  

Відповідно до плану роботи Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України на 2017 рік у 
грудні поточного року було передбачено узагальнення педагогічного досвіду 
комунального закладу “Нікопольський міський еколого-натуралістичний 
центр” за темою: “Створення еколого-розвивального середовища у 
позашкільному навчальному закладі еколого-натуралістичного спрямування”. 

Роботою над створенням такого середовища педагогічний колектив 
центру займається протягом багатьох років. Мета досвіду: реалізація завдань 
сучасної екологічної освіти та виховання, підвищення освітніх ресурсів 
середовища закладу позашкільної освіти і створення умов для самоосвітньої 
практики дітей у системі проблемно-пошукової діяльності, творчості й 
дитячого експериментування з природними об'єктами. Практичне значення 
досвіду полягає у створенні умов для інноваційного розвитку закладу 
позашкільної освіти, визначенні орієнтирів і підходів до забезпечення якісної та 
ефективної організації освітнього процесу. 

Досвід колективу щодо створення еколого-розвивального середовища у 
ЗПО презентував директор закладу Ю.Ю.Третьяков. За узагальнення цього 
досвіду колектив отримав сертифікат НЕНЦ.  

Даний досвід буде розміщений на сайті Міністерства освіти і науки 
України, Національної академії педагогічних наук та НЕНЦ з метою його 
розповсюдження, поширення в педагогічну практику та популяризації 
передової педагогічної ідеї. 

В КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради вивчення 
педагогічного досвіду розпочинається з діагностики керівників гуртка, що 
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передбачає підготовку діагностичного інструментарію та практичні заходи 
щодо вивчення готовності педагогів до освоєння нового в професійній 
діяльності. Оскільки вивченню та аналізу підлягає, як рівень професійної 
підготовки, так і особистісні якості педагога, діагностика здійснюється в тісній 
співпраці методиста закладу з керівниками гуртків за відсутності посади  
психолога. З метою вивчення рівня психолого-педагогічної готовності 
педагогів до практичної діяльності підготовлено анкети для визначення 
творчого потенціалу керівника гуртка, тести для визначення сформованості 
загальних творчих здібностей педагога, діагностичні карти педагогічної 
майстерності.  

З метою забезпечення індивідуального підходу до кожного педагога 
закладу проводиться психологічна діагностика з подальшим аналізом за 
методиками "Потреба в розвитку та саморозвитку” та "Рівень 
комунікабельності”. Підсумки психолого-педагогічної діагностики впливають 
на вибір форм роботи з педагогами в навчальному році.  

На засіданнях методичних рад створюються умови для самореалізації та 
самооцінки педагога, переосмислення його діяльності. Систематична робота 
проводиться в закладі з удосконалення та посилення атестації, як стимулу 
професійного росту педагогічних кадрів. За останні п’ять років робота з 
підготовки та проведення атестації набула планового та всебічного характеру. 
Підсумком атестації стало проведення творчих звітів педагогів. На основі 
вивчення системи роботи створюється каталог перспективного досвіду. На 
основі отриманих даних складаються діагностичні карти. 

 
ІV. Популяризація еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти 

у засобах масової інформації, у соціальних мережах; робота сайту 
 

З метою підвищення іміджу позашкільної екологічної освіти і виховання, 
висвітлення та популяризації своєї діяльності системою профільних закладів 
позашкільної освіти на місцях налагоджена постійна співпраця із засобами 
масової інформації.  

КЗО “ОЕНЦДУМ” співпрацює з обласною педагогічною газетою 
“Джерело” та обласними газетами “Дніпро вечірній” та “Зоря”, на шпальтах 
яких висвітлюється інформація про масові заходи закладу. Так, у вересневому 
номері педагогічної газети “Джерело”, який був випущений з метою 
організованого початку 2017-2018 навчального року в закладах освіти області, 
надрукована інформація методиста КЗО “ОЕНЦДУМ” Кондратьєвої Т.В. про 
організацію роботи обласної Природничої школи учнівської молоді в новому 
навчальному році, правила вступу та навчання.  

Робота КЗО “ОЕНЦДУМ” в галузі позашкільної екологічної освіти і 
виховання періодично висвітлюється на регіональних каналах телебачення: 9, 
34, 11, 27, 51.  

Напередодні кожного великого очного масового заходу, в якому беруть 
участь вихованці ЗПО області, працівниками методичного кабінету КЗО 
“ОЕНЦДУМ” готується прес-реліз і розсилається в електронному вигляді на 
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основні канали телебачення з пропозицією висвітлити цей захід у новинах, 
тематичних передачах тощо.  

Але треба відмітити, що не дивлячись на таку змістовну підготовку з боку 
закладу і регулярне запрошення телебачення, знімальні групи регіональних 
каналів – не часті гості на масових заходах КЗО “ОЕНЦДУМ”. Для себе ми 
пояснюємо це тим, що Дніпропетровська область дуже велика і кожного дня на 
її теренах відбувається безліч цікавих подій, які потребують висвітлення в ЗМІ, 
і кожний канал відбирає для себе найактуальніші. А з іншого боку, прикро, що 
великі за кількістю учасників дитячі масові заходи (обласний зліт юннатів, 
конкурсні змагання “Знаю, вмію, дію”, конкурс колективів екологічної 
просвіти, конкурс “На кращого юного майстра народних ремесел” та інші), в 
яких вихованці презентують свої досягнення в практичній природоохоронній 
діяльності, науково-дослідницькій роботі з квітникарства, озеленення, 
ландшафтного дизайну, сільського господарства, яскраво виступають як 
колективи екологічної просвіти, на сьогодні не цікаві місцевим каналам 
телебачення, бо вони не мають політичного підтексту, кримінальної чи іншої 
“актуальної” складової. 

Тому висвітлення роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” у місцевих каналах 
телебачення – “ахилесова п’ята” у роботі закладу. 

Більш продуктивно на місцях співпрацюють із ЗМІ колективи 
районних/міських СЮН/ЕНЦ, які співпрацюють з місцевими каналами 
телебачення та розміщують на шпальтах місцевих друкованих видань 
інформації, присвячені вирішенню місцевих екологічних проблем та ролі 
юннатівського активу в проведенні практичної природоохоронної роботи, 
роботі з обдарованою молоддю, презентації результативності дослідницької 
діяльності за завданнями вчених. 

Найважливішу інформаційно-аналітичну та координаційну функцію 
виконує створений КЗО “ОЕНЦДУМ” обласний еколого-натуралістичний 
сайт dneprunnat@ukr.net, який на сьогодні є єдиним обласним освітнім 
сайтом, де висвітлюється вся інформація про стан позашкільної екологічної 
освіти в навчальних закладах міст і районів, проведення масових заходів 
еколого-натуралістичного профілю (анонси, листи, накази організаційні по 
проведенню та аналітичні по підсумках проведення масових та методичних 
заходів тощо).  

На сайті оперативно розміщуються циклограми подання звітних 
матеріалів за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти, листи 
про проведення методичних заходів (семінарів, круглих столів тощо, конкурсів 
з фахової майстерності), презентуються найкращі зразки видавничої продукції. 

Над поповненням сайту працюють всі педагогічні працівники закладу: 
методичний персонал розміщує поточну організаційну та аналітичну 
документацію відповідно до своїх напрямів роботи, керівники гуртка ведуть 
розділ “Юннатівські цікавинки”, для якого готують тематичні науково-
популярні статті. 

На початку кожного календарного року до керівних органів освіти міст і 
районів області надсилаються листи з проханням надсилати для висвітлення на 
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сайті КЗО “ОЕНЦДУМ” поточну інформацію про проведення масових і 
методичних заходів еколого-натуралістичного напряму на місцях. Ця 
інформація теж оперативно висвітлюється на сайті закладу. 

КЗО “ОЕНЦДУМ” налагоджена тісна співпраця з прес-центром 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації, який розміщує на сайті ДОН 
всю інформаційно-аналітичну інформацію за еколого-натуралістичним 
напрямом позашкільної діяльності. 

За підсумками кожного проведеного методичного або масового заходу 
працівниками методичного кабінету закладу готуються інформаційно-
аналітичні довідки, які розміщуються на сайтах департаменту освіти і науки, на 
власному сайті та на сайті НЕНЦ в рубриці “Електронна газета”.  

Колектив КЗО “ОЕНЦДУМ” знаходиться у постійному творчому пошуку 
по оновленню дизайну сайту, його інформаційному наповненню.  

Популяризації діяльності КЗ “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр” дуже сприяють виїзні натуралістичні виставки 
“Природа степового Придніпров’я”. Традиційно до Дня захисту дітей та Дня 
міста виставки відбуваються під час проведення масових заходів в міському 
парку. Їх відвідують багато дорослих та юних мешканців міста. Після таких 
виставок помітно активізується відвідування гуртків ЕНЦ учнями шкіл міста та 
організованих екскурсій.  

Вже п’ятий рік поспіль закладом практикуються виїзні виставки у школах 
міста. Так у цьому році були проведені тематичні виставки до Дня птахів 
“Птахи Нікопольщини” у трьох школах міста. Під час проведення виставки 
педагоги центру проводять міні-лекції, що сприяє розширенню кругозору дітей, 
вихованню екологічного мислення.  

На вимогу сьогодення КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпровської 
міської ради було створено сайт у соціальній мережі Facebook, як електронний 
представник закладу в мережі Інтернет. Сайт є публічним, доступ до інформації 
відкритий для всіх бажаючих. На сторінках сайту працівники презентують 
заклад, розміщують свої напрацювання, новини, фото-звіти про проведені 
заходи, статті, оголошення тощо.  

Для популяризації знань та висвітлення тематичного спектру роботи КЗ 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради було створено Інтернет-
сторінку в соціальній мережі Facebook. Інформація в групі про роботу центру 
представлена у вигляді фото і відеоматеріалів, постів відвідувачів сторінки. На 
кінець 2017 року група нараховує 37 постійних учасників. 

 

V. Видавнича діяльність 
 

Інноваційний шлях розвитку суспільства можливо забезпечити, лише 
сформувавши покоління людей, які і мислять, і діють по-інноваційному. 
Призначення сучасної освіти, зокрема екологічної, полягає у тому, щоб 
передати людині глибокі загальнокультурні основи, навчити гармонічно 
співіснувати в навколишньому природному середовищі, пристосовуватися до 
динамічних умов особистого, соціального і професійного життя, розвинути 
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творчі здібності і таланти дітей та молоді. Нажаль, ця найважливіша державна 
справа гальмується сьогодні через недостатню кількість навчальних посібників, 
збірників, підручників, художньої літератури, в яких у доступній для дітей 
формі розкриваються екологічні поняття, терміни, закони, наводяться дані про 
основні компоненти довкілля, чинники його забруднення та інша інформація 
природоохоронного змісту, без оволодіння якою неможливо сьогодні 
сформувати екологічно грамотне покоління.  

Якщо для дітей старшого шкільного віку, студентів та дорослої 
громадськості ця інформаційна ніша частково заповнюється енциклопедіями, 
науковими виданнями тощо, то для дітей дошкільного, молодшого та основного 
шкільного віку, від правильного екологічного виховання яких залежить наше 
майбутнє, видається сьогодні недостатня кількість науково-популярної 
літератури екологічного змісту.  

Методична служба КЗО “ОЕНЦДУМ” постійно приділяє значну увагу 
забезпеченню кожного профільного ЗПО в містах і районах методичними 
матеріалами, необхідними для організації навчально-виховного процесу з 
дітьми всіх вікових категорій, оновлення змісту методичного забезпечення за 
напрямами еколого-натуралістичної роботи, поширення досвіду роботи 
працівників ЗПО, підвищення іміджу позашкільної екологічної освіти і 
виховання. 

Декілька років КЗО “ОЕНЦДУМ” видає серію навчально-методичних 
збірників “Еколого-натуралістичний вісник Придніпров’я”, які користуються 
великим попитом у педагогічних працівників закладів освіти області, і є 
своєрідною “методичною” візитівкою закладу.  

На сьогодні видано вже 27 тематичних збірників цього видання. 
За останній рік на допомогу педагогічним працівникам закладів освіти 

області було видано: 
 випуск 24 “Методичні рекомендації з озеленення території 

шкільних та позашкільних освітніх закладів Дніпропетровської області” ”; 
 випуск 25 “Організація роботи з творчо обдарованою молоддю”; 
 випуск 26 “Розв’язування задач з хімії”; 
 випуск 27 “Обласні масові заходи природоохоронного спрямування 

(методичні поради для участі”.  
Методичні збірники, підготовлені і видані КЗО “ОЕНЦДУМ’, взяли 

участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу науково-методичних 
розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти - 2017. За підсумками обласного етапу конкурсу ці 
методичні розробки стали переможцями і були надіслані для участі у 
фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу. 

Педагоги комунального КЗО “ОЕНЦДУМ” вважають, що реалізація 
принципу безперервності екологічної освіти і виховання повинна починатися з 
співпраці позашкільного і дошкільного закладу освіти по розширенню 
контингенту вихованців, з метою формування первинних елементів екологічної 
культури і виховання особистості, починаючи з дитячих років, коли 
спостерігається найвищий потенціал творчої активності дітей. 
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Усвідомлюючи над важливість єдності виховних сил батьків і педагогів у 
спілкуванні з дитиною раннього віку, завдяки багаторічному досвіду роботи 
педагогічного колективу КЗО “ОЕНЦДУМ” з дошкільними установами 
декілька років тому був розроблений інноваційний видавничий проект - 
навчально-методичний посібник “Екологічна абетка для дітей” для дітей 
дошкільного та учнів молодшого шкільного віку, який був розповсюджений 
серед навчальних закладів області та отримав високу позитивну оцінку при 
апробації його в навчально-виховному процесі освітніх установ. Цей посібник 
вже понад 10 років по праву вважається взірцем серед навчально-методичних 
видань закладу. Декілька років поспіль потребував перевидання, яке 
гальмувалося через брак коштів. В 2015 році вийшло з друку доповнене 
видання “Екологічної абетки для дітей”, в якому розміщені 4 кольорові вставки 
з світлинами видів вищих рослин і тварин (ссавці, метелики, птахи) Червоної 
книги України.  

Вдалий проект по створенню “Екологічної абетки для дітей” став 
поштовхом для апробації в гуртках КЗО “ОЕНЦДУМ” та мережі СЮН/ЕНЦ 
області та видання іншої видавничої продукції, розрахованої на дітей 
початкової та основної ланки.  

В 2016 році спільно з фахівцями-орнітологами обласного еколого-
туристичного об’єднання “Орлан” була розроблена і видана екологічна 
розмальовка “Птахи нашого краю” для дітей старшого дошкільного та 
молодшого шкільного віку.  

За думкою голови правління об’єднання “Орлан” Петра Чегорки, який 
став укладачем цього видання, “пернатий світ, який є одним з найважливіших 
компонентів біологічного різноманіття і налічує понад 200 видів птахів, 
необхідно вивчати ще з дошкільного віку, коли дитина відкриває для себе всю 
красу довкілля і вчиться розуміти своє місце в оточуючому світі”. 

Ця розмальовка, де представлені майже 20 видів птахів, розповсюджених 
на території Дніпропетровської області, містить як сторінки для розфарбовки з 
прекрасними малюнками художника Богдана Бучковського, так і кольорові 
авторські фото птахів фотографа-анімаліста Юрія Мухіна. 

Як вважає керівник проекту Юрій Педан: “Розглядаючи фотографії та 
розфарбовуючи малюнки птахів, діти отримають і закріплять у своїй пам’яті 
інформацію про назву і характерні особливості зовнішнього вигляду пернатих 
мешканців рідного краю, які потім реалізовують на практиці під час екскурсій, 
виїздів в природу тощо. Спостереження за птахами, здатність визначати їх за 
зовнішніми ознаками чи по голосу значно збагачують спілкування дітей і 
дорослих з природою, наповнюють його новим змістом”. 

Ще один творчий інноваційний проект, розрахований на дітей молодшого 
та основного шкільного рівня, започаткований колективом КЗО “ОЕНЦДУМ” у 
2016-2017 навчальному році. 

Це - книжка-розмальовка “Ентомологічні розмальовки. Антистрес”. 
Укладачем і автором малюнків виступила керівник гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ” 
Ольга Раковець, яка активно впроваджує в процес гурткової роботи із своїми 
вихованцями стиль “зенарт”, процес малювання в якому прирівнюється до 
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“художньої медитації”. Вона пояснює, чому обрала для розмальовки саме цей 
стиль: “Зенарт останнім часом широко застосовується в арттерапії.  

Розмальовки, створені в даному стилі, цікаві не лише дітям, а і дорослим. 
Для розфарбовування візерунків потрібно затратити деякий час, при цьому бути 
зосередженим, або навпаки розслабленим – що і є процесом художньої 
медитації. При цьому не обов’язково, щоб надані впізнаваним об’єктам кольори 
відповідали реальності. Часто це яскраві, на перший погляд непоєднувані 
кольори, яких нам не вистачає в реальному світі. Достатньо ввімкнути фантазію 
і передати свій настрій у кольорі. Малюнки, виконані в цьому стилі, знімають у 
дітей психологічну напругу, тривожність, почуття страху, тому і мають назву 
“антистрес ”. 

Колектив КЗО “ОЕНЦДУМ” знаходиться у постійному творчому пошуку 
щодо розробки, підготовки і оновлення змісту навчально-методичних 
матеріалів, необхідних для організації в закладах освіти навчально-виховного 
процесу за еколого-натуралістичним напрямом, поширення кращого 
педагогічного досвіду роботи працівників ПНЗ, і в цілому, підвищення іміджу 
позашкільної екологічної освіти і виховання. 

В жовтні 2017 року була видана ще одна тематична розмальовка Ольги 
Раковець “Цей загадковий світ живої і неживої природи. Антистрес”, а 
також  

В листопаді поточного року вийшла з друку розмальовка “Обряди і 
традиції українців”, автором малюнків якої є митець, місцевий художник 
Троян Каптар, який засобами художньої форми передає традиції, побут, звичаї 
українського народу. Автор вважає, що “мандруючи сторінками історичного 
минулого українців, пізнаючи культурні надбання нашого народу, ми можемо 
осягнути у всій повноті його мудрість та велич, відчути велику повагу до його 
культури, праці та буття”. 

За задумом укладачів розмальовка допоможе дітям початкового та 
основного шкільного віку зануритися в безцінний світ спадщини українського 
народу, доторкнутися душею до його культурних надбань, сформувати почуття 
патріотизму та національної гордості. 

Також у 2017 році вийшов з друку альбом (довідник, посібник) “Система 
позашкільних еколого-натуралістичних навчальних закладів Дніпропетровської 
області”, в якому міститься інформація і світлини кожного профільного закладу 
позашкільної освіти, що складають сучасну мережу ЗПО області. 

З даними виданнями можна ознайомитися на сайті КЗО “ОЕНЦДУМ” за 
посиланням dneprunnat.dp.ua. 

Всі видання КЗО “ОЕНЦДУМ”, видані впродовж 2017 року, були 
надіслані для участі у Всеукраїнській виставці видавничої продукції з 
позашкільної освіти – 2017. 

Участь в методичних виїздах до закладів освіти області по перевірці їх 
діяльності в галузі розвитку позашкільної екологічної освіти і виховання кілька 
років тому спонукала колектив КЗО “ОЕНЦДУМ” до розробки та випуску серії 
плакатів “На допомогу керівнику гуртка та вчителю біології”, яка була 
розроблена за проханнями вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх 
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навчальних закладів, вихователів дошкільних установ, методистів та керівників 
гуртка позашкільних профільних закладів освіти за сприяння фахівців 
заповідної, природоохоронної справи, науковців вищих навчальних закладів, 
екологічної громадськості.  

Цей напрямок видавничої діяльності закладу виявився дуже вдалим і 
актуальним. Плакатна продукція, видана КЗО “ОЕНЦДУМ”, розповсюджується 
серед закладів освіти всіх рівнів і форм власності і є додатковим сучасним 
наочним методичним матеріалом для організації позашкільної та позакласної 
роботи з учнями та вихованцями з біології, екології, дослідництва, виконує 
важливу інформаційно-просвітницьку функцію, а також сприяє розвитку нової 
екологічної свідомості дітей та молоді та підвищенню рівня екологічних знань. 

На сьогодні видано понад 20 плакатів цієї серії.  
В 2017 році вийшов з друку довгоочікуваний плакат “Рідкісні рослини 

Дніпропетровщини”, який, сподіваємося, буде корисним у роботі для 
викладачів природничих дисциплін, керівників гуртка, науковців вищих 
навчальних закладів тощо. 

У профільних ЗПО області на належному рівні видавнича діяльність 
проводиться в КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, 
КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, КЗ “Нікопольський еколого-натуралістичний 
центр” (в тому числі за допомогою спонсорських коштів). В інших закладах в 
зв’язку з обмеженим фінансуванням така діяльність не є системною. 

З метою підвищення якості позашкільної освіти, поліпшення її науково-
методичного забезпечення, розвитку творчого потенціалу педагогів, поширення 
передового педагогічного досвіду в КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради налагоджено випуск 
методичного збірника “Юннатівський вісник” 

На сьогодні колективом видано вже 25 випусків цього видання. 
У звітному році Нікопольським ЕНЦ була продовжена робота по 

популяризації екологічних знань серед учнів та населення міста через видання 
циклу плакатів “Природа Нікопольщини”. На сьогодні видані наступні плакати:  

Серія “Фауна Нікопольщини”: “Зниклі та рідкісні ссавці”, “Отруйні 
тварини”, “Птахи парків”, “Жуки степу”, “Зниклі та рідкісні птахи”, “Риби 
річок та ставків”. 

Серія “Природа Нікопольщини”: “Нікопольські плавні”, “Шолоховське 
водосховище”, “Кам’янський водоспад”, “Кам’янський каньон”, “Борисівська 
балка”. 

Серія “Екологія Нікопольщини”: “Технологія переробки побутового 
сміття”, “Технологія компостування”. 

Плакати рекомендовані як навчальні посібники для вчителів біології та 
вихователів дошкільних навчальних закладів і видані за кошти бюджетних 
асигнувань екологічного фонду Нікопольської міської ради. 
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VI. Організаційно-масова робота з дітьми та учнівською молоддю  
в закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти 

області 
 

Заклади позашкільної освіти покликані не тільки сприяти проведенню з 
дітьми вільного часу, а й створювати умови для додаткової освіти, подальшого 
розвитку здібностей дітей, виховання творчої, гармонійно розвинутої 
особистості.  

Тому основними завданнями виховної роботи в закладах освіти є: 
 формування у вихованців загальнолюдських цінностей; 
 формування у дітей та молоді дбайливого відношення до 

навколишнього середовища; 
 розвиток пізнавальної активності учнів та творчого відношення до 

своєї справи. 
 

6.1. Участь у міжнародних, всеукраїнських заходах  
з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти 

 
З метою сприяння модернізації змісту науково–дослідницької, пошукової, 

експериментальної, та практичної діяльності учнівської молоді, впровадження 
інноваційно–освітніх методів і технологій КЗО “ОЕНЦДУМ” в 2017 році у 
навчальних закладах області була проведена потужна робота щодо підготовки 
та організації участі дітей та учнівської молоді в масових заходах за еколого-
натуралістичним напрямом позашкільної освіти міжнародного та 
всеукраїнського рівня. 

 

Міжнародні масові заходи 
 

Х Міжнародний екологічний конкурс за темою “Вода – джерело 
життя”. У лютому-березні поточного року КЗО “ОЕНЦДУМ” проведено 
обласний етап Конкурсу (навчальні заклади з 8 міст та 8 районів) (244 
учасників). 

Конкурс проводився за 8 номінаціями: “Оповідання з діалогом “Розмова з 
краплею води” (40 учасників), “Пейзаж з водою на тлі” (22 учасника),  
“Символ води в скульптурі” (4 учасника), “Мультимедійна презентація 
“Природні водойми моєї місцевості та їх важливість для місцевої громади”  
(19 учасників), “Вода – це здоров’я (моя етикетка на пляшці)” (12 учасників), 
“Крапля води в об’єктиві” (природний стан води)” (48 учасника),  
“Вірш “Розмова з краплею води” (64 учасників), “Життя у воді” (35 учасників). 

Учасники відобразили у своїх творчих роботах проблему забруднення 
води і її надмірного споживання людиною, значення чистої води для життя 
тощо. Переможцями визначено 116 робіт. 

Для участі в національному етапі конкурсу до НЕНЦ надіслано роботи 
від 56 учасників з мм. Дніпра (4 учасника), Кам’янського (16 учасників), 
Кривого Рогу (13 учасників), Марганця (4 учасника), Синельникового  
(5 учасників), Апостолівського району (1 учасник), Васильківського району  
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(1 учасник), Дніпровського (4 учасника), Новомосковського (3 учасника)  
та Солонянського району (3 учасника). 

У 2017 році 6 вихованців гуртка “Хімія з основами КЗО “ОЕНЦДУМ” 
переможці Всеукраїнського конкурсу “Іntel-Україна 2017”, стали учасниками, а  
4 з них переможцями конкурсів міжнародного рівня. 

У Міжнародному науково-технічному конкурсі “Іntel-ISEF”, що 
проходив у травні у м. Лос-Анжелес, США взяли участь Коваленко Ксенія і 
Самсонов Ілля, учні 10 класу КНЗ “Хіміко-екологічний ліцей”, Дніпровської 
міської ради, вихованці гуртка “Хімія з основами електрохімії”  
КЗО “ОЕНЦДУМ”, з проектом “Механохімічний твердо фазний синтез 
електрохімічних активних гідроксидів Ni, Ni-Al і Ni-Co” (керівник Коваленко 
В.Л.), які отримали диплом учасника цього відомого в наукових колах заходу. 

У V Міжнародному конкурсі екологічних проектів учнів “Genius 
Olympiad 2017”,  який відбувся у червні поточного року в м. Освего, штат Нью-
Йорк, США, Коваленко Ксенія і Самсонов Ілля отримали з цим проектом 
срібну медаль (ІІ місце). 

ІV місце і почесна медаль “Прагнення до перемоги” були вручені 
Полохову Давиду, Полохову Данилу,  учням 10 класу КНЗ “Хіміко-екологічний 
ліцей” Дніпровської міської ради, вихованцям гуртка “Хімія з основами 
електрохімії” КЗО “ОЕНЦДУМ”, з проектом “Синтез Ni-Ti молібдатних 
шаруватих подвійних гідроксидів для електрокаталічного глибокого окиснення 
формальдегіда в стічних водах”.  

Ці учні навчалися в гуртку “Хімія з основами електрохімії” під 
керівництвом Заслуженого працівника освіти України, к.т.н., доцента 
Коваленка Вадима Леонідовича та к.т.н., доцента Котка Валерія Анатолійовича, 
вони наполегливо працювали в науково-дослідній лабораторії Державного 
вищого навчального закладу “Український хіміко-технологічний університет” і 
підсумком плідної праці є перемога в Міжнародних конкурсах. 

 

Участь у Всеукраїнських масових заходах 
 

Талановита учнівська молодь Дніпропетровщини протягом року брала 
активну участь у всеукраїнських творчих та інтелектуальних конкурсах, 
проектах, які проводились під керівництвом Міністерства освіти і науки 
України та Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.  

У цих заходах від області взяли участь 71 учень, із них 41 посіли призові 
місця. Це учні та вихованці загальноосвітніх навчальних закладів та закладів 
позашкільної освіти із міст: Дніпра, Камʼянського, Жовті Води, Кривого Рогу, 
Марганця, Павлограду, Синельникове та Дніпровського, Магдалинівського, 
Солонянського районів (таблиця додається). 
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Участь учнів закладів освіти області у Всеукраїнських конкурсах  
еколого-природничого напряму в 2016/2017 навчальному році 

 

№ 
п/п Назва міст і районів 

Назва конкурсу 
Форум ,  
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1. м. Дніпро 3 1   4 1 1 1     8 3 
2. КЗО “ОЕНЦДУМ” 2 1   8 6   1 1   11 8 
3. м. Камʼянське     3 1 2 2 1    6 3 
4. м. Жовті Води     1        1  
5. м. Кривий Ріг 11 10 3 3 7 3 3 2   1  25 18 
6. м. Марганець 1      1 1 1    3 1 
7. м. Синельникове           1  1  
8. м. Павлоград         2 1   2 1 
9. Дніпровський р-н 2 2 1  4 1 3 3 1 1   11 7 

10. Магдалинівський р-н           1  1  
11. Солонянський р-н       2      2  
Всього 19 14 4 3 27 12 12 9 6 3 3  71 41 

 
Всеукраїнський біологічний форум учнівської  та студентської молоді 

“ДОТИК ПРИРОДИ 2017” проводився в листопаді 2017 року НЕНЦ за 
підтримки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Національного 
університету біоресурсів і природокористування України.  

Організатором участі учнів у даному конкурсі від Дніпропетровської 
області виступив КЗО “ОЕНЦДУМ”. У Форумі брали участь 19 учнів з м. 
Дніпра, Кривого Рогу, Марганця, Дніпровського району, 14 учнів посіли 
призові місця, із них 5 переможців вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ” та закладів 
позашкільної освіти еколого–натуралістичного напряму: 

 Клименко Сергій - І місце в секції “Фізика та астрономія”, тема 
роботи: “Розробка матеріалів триботехнічного призначення для машин і 
механізмів з високим рівнем екологічної безпеки”, учень 11 класу 
КЗ “Партизанська ЗОШ І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради,вихованець 
КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради; 

 Крячков Данило - І місце в секції “Хімія та біохімія”, тема роботи: 
“Синтез похідних амінопіридинів взаємодію спіропохідних хіназолонів з 
кислотними агентами”, учень 11 класу КНЗ “Хіміко – екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради, вихованець КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

 Мозенбах Антон - І місце в секції “Ботаніка”, тема роботи: “Аналіз 
динаміки стану зелених насаджень м. Дніпра із застосуванням 
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геоінформаційних технологій”, учень10 класу КНЗ “Хіміко – екологічний 
ліцей” Дніпровської міської ради, вихованець КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

 Войтова Анна - ІІ місце в секції “Хімія і біологія”, тема роботи: 
“Біоконверсія відходів переробної промисловості із жому цукрових буряків”,  
учениця 11 класу Марганецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з 
поглибленим вивченням англійської мови Марганецької міської ради, 
вихованка Міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської 
молоді виконкому Марганецької міської ради; 

 Велко Тетяна – ІІ місце у секції “Екологія та проблеми довкілля”, 
тема роботи: “Порівняльний екоморфічний аналіз флористичного складу лучних 
фітоценозів природного заповідника “Дніпровсько – Орільський”, учениця 9 
класу КЗ Партизанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Дніпровської районної ради, 
вихованка КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради. 

Призери були нагороджені дипломами НЕНЦ та цінними подарунками. 
Крім того Клименко Сергій отримав грамоту НЕНЦ за інноваційний проект та 
приз глядацьких симпатій.  

Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських 
проектів еколого - натуралістичного напрямку – 2017  

У фінальному етапі конкурсу, який відбувся в лютому поточного року на 
базі НЕНЦ, від закладів освіти області взяли участь 12 учнів, переможці 
заочного туру з мм. Дніпра, Кривого Рогу, Марганця, Дніпровського і 
Солонянського районів. 

Програма конкурсу включала стендовий захист власного 
винахідницького або раціоналізаторського проекту учасників в різних 
номінаціях. 

Вихованці закладів освіти області досягли у цьому заході високих 
результатів, 9 учнів посіли призові міста: 

 Клименко Сергій, учень 10 класу КЗ “Партизанська ЗОШ” 
Дніпровського району, вихованець КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, виступив з своїм 
винахідницьким проектом за темою: “Розробка матеріалів триботехнічного 
призначення для машин і механізмів з високим рівнем екологічної безпеки” в 
секції “Інженерні науки” і посів почесне І місце; 

 Топал Олексій, учень 11 класу КЗ “Волоська ЗОШ” Дніпровського 
району, вихованець КПНЗ “ЦЕНТУМ”, продемонстрував свій 
раціоналізаторський проект за темою: “Вплив складу паливно – повітряної 
суміші на токсичність бензинових двигунів” в секції “Екологічно безпечні 
технології та прикладна екологія” і посів ІІ місце; 

 Криворучко Єлизавета, учениця 11 класу КЗ “Підгородненська 
ЗОШ№3”, вихованка КПНЗ “ЦЕНТРУМ”, зі своєю винахідницькою роботою 
“Вплив антибіотичних препаратів з різним механізмом дії на розвиток 
продуцентів Біоспорину” в секції “Медицина та охорона здоровʼя” посіла ІІ 
місце; 
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 Войтова Анна, учениця 10 класу Марганецької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу, 
вихованка міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської 
молоді виконавчого комітету Марганецької міської ради, в секції “Хімія” з 
проектом “Біоконверсія відходів переробної промисловості із жому цукрових 
буряків” здобула перемогу і посіла І місце; 

 Повстянко Олексій, учень 11 класу Криворізького гуманітарно-
технічного ліцею № 129, учасник обласної Природничої школи, який 
представляв в секції “Екологія” роботу “Вивчення ефективності повітряних 
фільтрів”, посів ІІ місце.  

Також ІІ місце у секції “Комп'ютерні технології” з роботою “Хімічний 
комп'ютер” посів Алістратенко Нікіта, учень 11 класу Криворізького 
гуманітарно-технічного ліцею № 129, учасник обласної Природничої школи. 

За результатами участі в конкурсі всі учні були нагороджені Дипломами, 
академічними друкованими виданнями від Президії академії наук України, а 
Клименко Сергій ще й почесним кубком від Державного підприємства 
“Український інститут інтелектуальної власності”.  

Всеукраїнський науково-технічний  конкурс “Іntel-Україна 2017”  
Від Дніпропетровської області участь у Конкурсі брали участь 27 учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів і юннати закладів позашкільної освіти з 
мм. Дніпра, Камʼянського, Жовті Води, Кривого Рогу, Марганця, 
Дніпровського району. 

За оцінками компетентного журі переможцями конкурсу стали 12 учнів, 
із них 7 вихованці закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
напрямку.  

Всеукраїнський Турнір юних натуралістів. У 2017 році за підсумками 
заочного етапу (наказ НЕНЦ від 13 лютого 2017 року № 19) надано право 
участі в очному етапі Заходу 3 командам з Дніпропетровської області: 

- “Маківка” Томаківської ЗШ І-ІІІ ст. № 2 (керівники: Суліменко Віта 
Василівна та Грейцер Ірина Миколаївна); 

- “Мальва” Добронадіївського НВК Томаківського району (керівники: 
Панжинська Тетяна Миколаївна та Тиндик Валентина Миколаївна); 

- “Капітошки” КЗ СЗШ № 28 Кам’янської міської ради (керівники: 
Гайдучик Тамара Вячеславівна, Дроздова Надія Миколаївна та Чаленко Альона 
Ігорівна). 

21-23 березня 2017 року в місті Києві в НЕНЦ було проведено командне 
змагання учнів 6-9 класів загальноосвітніх та позашкільних навчальних 
закладів (9 команд) у вмінні вирішувати дослідницькі природничо-наукові 
проблеми – ІV Всеукраїнський Турнір юних натуралістів. Команди з 
Дніпропетровської області отримали дипломи за високий рівень підготовки. 

Всеукраїнський юнацький фестиваль “В об’єктиві натураліста” 
В заході, який проводився у червні в Чернівецькій області, від області 

брали участь переможці обласного етапу Швецов Антон та Варава Катерина 
учні КЗО “Знаменівська загальноосвітня школа №1” Новомосковського району 
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та Ляшенко Ярослав, учень 7 класу КЗ “Підгородненська середня 
загальноосвітня школа  №3” Дніпровської районної ради. Наша команда стала 
призерами очного етапу, отримав дипломи різних ступенів в номінаціях: 
“Краща фоторобота”, “Кращий слайд фільм”, “Кращий відеоролик”. 

Всеукраїнський конкурс колективів екологічної просвіти “Земля – наш 
спільним дім” проходив у травні 2017 року у м. Полтава. 

Від Дніпропетровської області в ньому взяли участь переможці обласного 
етапу команда “Екопатруль”, комунального закладу освіти “Навчально-
виховний комплекс №36” Дніпровської міської ради, які стали переможцями в 
номінації “Національно-патріотичне виховання”. 

Всеукраїнський конкурс дослідницько – експериментальних робіт із 
природознавства “Юний дослідник” проводився у травні на базі НЕНЦ. 
Учнівська делегація переможців обласного етапу конкурсу у складі 7 учнів з 
мм. Дніпра, Кривого Рогу, Кам’янського та керівника делегації Гейко Ольги 
Миколаївни, керівника гуртка КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради, представила науково-дослідницькі роботи 
за всіма номінаціями конкурсу. Троє учасників за результатами заходу посіли 
відповідно І, ІІ та ІІІ місце. 

Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних екологів.  
З 07 по 09 червня 2017 року на базі Тернопільського обласного еколого-

натуралістичного центру дітей та учнівської молоді проводився ХІ 
Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних екологів за темою 
“Моделювання екологічної ситуації в навколишньому середовищі та 
прогнозування її змін”. 

У Зборі взяли участь 15 команд юних екологів з різних регіонів України. 
Команда Дніпропетровської області була представлена: 
- Дем’яновою Оксаною Вікторівною, керівником команди, завідувачем 

відділу організаційно-масової роботи КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніппровської 
районної ради; 

- Готвянською Кариною, ученицею 10 класу КЗ “Обухівська ЗШ” 
Дніпровського району, вихованкою КПНЗ “ЦЕНТУМ”; 

- Крутоусом Антоном, учнем 10 класу КЗ “Горянівська ЗШ” 
Дніпровського району, вихованцем КПНЗ “ЦЕНТУМ”. 

За результатами роботи журі делегація Дніпропетровської області була 
нагороджена грамотою за ІІІ місце у номінації “Презентації дослідницьких 
робіт з екології “Екологічна ситуація вашого місця проживання: проблеми та 
шляхи їх вирішення”. Керівник команди отримав сертифікат педагога-учасника 
польового екологічного практикуму “Моделювання екологічної ситуації в 
навколишньому середовищі та прогнозування її змін”. 

Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків 
З 13 по 15 червня 2017 року на базі Кіровоградського обласного еколого-

натуралістичного центру дітей та учнівської молоді був проведений VI 
Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків, в якому 
взяли участь 18 команд з 16 областей України. 
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Дніпропетровську область представляли вихованці КЗ “ДЕЦ” 
Кам’янської міської ради Біла Ольга і Фельдман Віктор під керівництвом 
заступника директора з навчально-методичної роботи закладу Горєлової Тетяни 
Володимирівни. 

До програми зльоту входили: захист домашнього завдання – презентації 
науково-дослідницької роботи на місцевому матеріалі, польовий практикум на 
базі дослідно-селекційного дендрологічного лісового центру “Веселі 
Боковеньки” та виставка світлин на тему “Рослини, які поширені на території 
вашого регіону та підлягають особливій охороні”. 

За результатами зборів команда-учасниця заходу посіла ІІІ місце у 
виставці світлин та ІІІ місце у захисті регіональних польових досліджень, 
захист домашнього завдання не оцінювався. 

Всеукраїнський збір лідерів дитячих екологічних парламентів. В період 
з 12 по 15 червня 2017 року на базі НЕНЦ в м. Київ відбувався збір лідерів 
Всеукраїнської дитячої спілки “Дитячий екологічний парламент” (далі – ДЕП). 
Для участі від Дніпропетровської області була відправлена команда з 5 учнів 
м. Кривого Рогу, вихованців КПНЗ “СЮН Покровського району” та “СЮН 
Тернівського району”. Керівник команди – Домшина Катерина Михайлівна, 
керівник гуртка КПНЗ “СЮН Покровського району” м. Кривого Рогу. 

Учасники заходу активно взяли участь у: 
- круглому столі “Екологічна робота осередків ДЕП та юнацьких секцій 

охорони природи”. В ході круглого столу команда від області звітувала за 
проведену природоохоронну роботу на протязі всього року, знайомила 
присутніх з досягненнями в області заповідання певних територій; 

- еколого-патріотичній грі “Паросток”, метою якої було об’єднати дітей, 
дати їм можливість креативно мислити, проявити себе як особистість; 

- засіданні робочих груп “Складання клопотання Президенту України”. 
Діти писали листи до Президента та його адміністрації з проханнями та 
пропозиціями щодо вдосконалення роботи тих чи інших сфер суспільного та 
екологічного життя молодого покоління українців. На закритті заходу всі 
пропозиції зачитувалися та вносилися в реєстр. 

ХІІІ Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників (фінальний 
етап) проводився у лютому поточного року  на базі НЕНЦ. Постерний захист 
робіт проходив по секціях: “Зоологія” та “Тваринництво”. 

В секції “Тваринництво” взяли участь :  
- Гатило Ірина, учениця 9 класу КЗО “СЗШ І-ІІІ ступенів № 76” 

Дніпровської міської ради, вихованка КЗО “ОЕНЦДУМ”, тема дослідницької 
роботи: “Дослідження росту та розвитку павичів”;  

- Завгородня Світлана, учениця 11 класу КЗ “Чумаківська СЗШ І-ІІІ 
ступенів”, вихованка КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради, тема 
дослідження: “Діагностика і профілактика гастроентериту у телят за впливу 
кормової фітодобавки “Гастроацид” в умовах СПП “Чумаки” Дніпровського 
району”.  

В секції “Зоологія” взяли участь :  
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- Чередник Валерія, учениця 11 класу КЗ “НВК – гімназія № 11 – 
спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – 
дошкільний навчальний заклад “Еврика”, вихованка КЗ “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради, тема роботи: “Особливості розвитку 
гігантських равликів Achatina fulica в домашніх умовах”;  

- Щербакова Марія, учениця 9 класу НВК “Ліцей-спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10”, вихованка міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради, 
тема дослідження: “Визначення видового складу тварин Крутої балки”; 

- Мамотенко Валерія та Мамотенко Вікторія, учениці 6 класу КЗ “СЗШ 
№15”, вихованки КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. Павлограда, тема  
роботи: “Вивчення особливостей утримання та перший досвід розведення сомів 
кларіус (Clarius batrachus) в умовах акваріума”. 

За результатами фінального етапу конкурсу: 
в секції “Тваринництво” Гатило Ірина та Завгородня Світлана посіли ІІІ 

місце; 
в секції “Зоологія” Мамотенко Валерія та Вікторія посіли ІІ місце, всі 

інші учасники отримали грамоти за активну участь. 
Всеукраїнський конкурс “Юний селекціонер та генетик” проводився в 

березні 2017 року НЕНЦ спільно з Національним університетом біоресурсів і 
природокористування (далі - НУБіП). Під час заходу учні захищали науково-
дослідницькі роботи за сільськогосподарським напрямком та виконували 
конкурсні завдання з біології та генетики. Для оцінки робіт учнів були 
запрошені вчені кафедри селекції та генетики НУБіП. Від Дніпропетровської 
області в фінальному етапі вищезазначеного заходу брали участь: 

- Боздуган Поліна, учениця 11 класу Синельниківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Синельниківської міської ради, з науково-дослідницькою 
роботою “Залежність врожайності гібридів кукурудзи цукрової від густоти 
стояння рослин”; 

- Вербицька Світлана, учениця 11 класу КЗО “Криворізький обласний 
ліцей-інтернат для сільської молоді”, вихованка КПНЗ “Станція юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради, з науково-
дослідницькою роботою “Агробіологічне дослідження гібридів огірків та вплив 
хелатних добрив “Реаком” на їх продуктивність”; 

- Кошман Вікторія, учениця 10 класу КЗ “Заплавська СЗШ І-ІІІ ступенів”, 
вихованка КЗО “Станція юних натуралістів” Магдалинівської районної ради, з 
науково-дослідницькою роботою “Сортовипробування гібридів кукурудзи”. 

Учні нагороджені дипломами за участь у фінальному етапі 
Всеукраїнського конкурсу “Юний селекціонер та генетик” та цінними 
подарунками. 

Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну 
“Квітуча Україна” проводився у травні 2017 року на базі НЕНЦ. У конкурсі 
взяли участь представники з 15 областей України. Команду від 
Дніпропетровської області у фінальному (очному) етапі представили учні 8 
класу КЗ “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 114” КМР у 
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складі: Лактіонова Катерина, Карась Юлія, Каланчук Орина та Рог Софія. 
Керівники делегації: вчителі біології Калинич Л.А. та Бардась Л.А.  

На захист була представлена екологічна стежка “Зелена архітектура 
шкільного подвір'я” та клумба-бренд “Козацький ріг”. Учасники конкурсу 
розповіли про значення бренду, його будову і структуру, показали, які рослини 
для клумби використали. Захист і презентація були емоційними, та цікавими. 
Свою роботу учні присвятили дню народження м. Кривий Ріг, який 
відзначається в останню неділю травня. 

Після практичного туру для всіх учасників було організовано виїзд до 
Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАНУ. Екскурсія дуже 
вразила учасників, за їх словами - “це казковий світ чарівних рослин”.  

За результатами конкурсу команда отримала почесне ІІІ місце. Учнів і 
керівників нагородили грамотами, подяками та призами.  

V Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних зоологів був 
проведений у червні на базі Закарпатського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді. Від Дніпропетровської області на 
зборі свою роботу представила команда КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. 
Павлограда під керівництвом Заярної О.О., керівника гуртка. Під час заходу 
учасники команди виконали лабораторну роботу з ентомології на кафедрі 
біологічного факультету Ужгородського національного університету та 
зоологічні практикуми з орнітології та ентомології. 

Сургай Владислав та Омецинський Денис, учні Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9, вихованці КПНЗ “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда, представили дослідницьку роботу “Вивчення 
особливостей поведінки ремеза звичайного (Remiz pendulinus) у весняно-літній 
період на території міста Павлограда взяли участь в оформленні фотовиставки 
“Тваринний світ України”. За результатами експедиційно-польового збору 
команда-учасниця заходу посіла ІІІ місце у фотовиставці та у конкурсі-
презентації за високий рівень проведення досліджень по вивченню фауни 
рідного краю. 

Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну позашкільних 
та загальноосвітніх навчальних закладів ”Україна вишивана” (фінальний 
етап) з метою активізації роботи з флористики та фітодизайну був проведений у 
вересні на базі НЕНЦ.  

В конкурсі взяли участь 12 областей України. Дніпропетровську область 
представляли вихованці гуртків КЗО “ОЕНЦДУМ” у складі: Кіжло Софії, 
Кондратьєвої Дар’ї, Ваджипової Алії учениць 8 класу, Шевчук Маргарити, 
учениці 5 класу КЗО “Середня загальноосвітня школа № 76” Дніпровської 
міської ради під керівництвом Положій Л.В., Лапіної О.П., керівників гуртка 
КЗО “ОЕНЦДУМ”. Команда представила композицію “Килим-оберіг 
Дніпропетровщини”, на якій зверху було відображено рушник з орнаментом із 
квітів. В центрі килима – силуети заводів та українська піч. Знизу композиції – 
орнамент з дніпровських хвиль та лілей – символів Дніпропетровської області.  

Команду було нагороджено дипломом НЕНЦ за ІІ місце у номінації 
“Квіткові килими”. Під час заходу юннати відвідали майстер-клас з флористики 



55 
 
відомого майстра Наталії Ачеєвої, відділи та лабораторії НЕНЦ, а також 
зимовий сад, школу народних ремесел та інше.  

Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 
об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів був 
проведений у вересні  КЗ “Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді”.  

Від Дніпропетровської області у зльоті взяла участь команда учнів КЗ 
“Степанівський навчально-виховний комплекс “Степанівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Криничанського району 
під керівництвом Труханової Л. С., вчителя біології, та методиста КЗО 
“ОЕНЦДУМ” Іванус А.В. Значну підтримку у підготовці команди надала 
Приходько Л.О., методист КНЗ “Криничанський центр учнівської молоді”. 

В яскравих національних костюмах учні презентували виставку 
“Щедрість рідної землі”. Центральне місце на виставковому столі займали 
коровай та калина на вишитому рушнику, поруч - різні сорти овочевих та 
польових культур, методичні матеріали, щоденники дослідницької роботи, 
фотоальбом. Під час презентації учні розкрили роботу різних відділків НДЗД, 
звернули увагу на профорганізаційну роботу та використання інноваційних 
технологій у сільському господарстві. 

Під час заходу учасники познайомилися з діяльністю Таврійського 
державного агротехнологічного університету, де відбувся захист науково-
дослідницьких робіт учнів. Від області була представлена робота за темою: 
“Сортовипробування віничного сорго” (секція “Рослинництво”), а для педагогів 
були проведені педагогічні читання “Стратегія трудового виховання учнівської 
молоді в умовах реформи освіти”, де виступали науковці університету, 
методисти-позашкільники, вчителі біології. 

Команда Дніпропетровської області стала призером зльоту, за що 
відзначена Дипломом ІІІ ступеню НЕНЦ, а також посіла ІІІ місце у виставці-
презентації “Щедрість рідної землі”. 

Всеукраїнський фестиваль ”Україна – сад” (фінальний етап) був 
проведений з метою підвищення ефективності роботи на шкільних НДЗД, 
садах, підвищення рівня трудового виховання учнівської молоді у жовтні 2017 
року на базі НЕНЦ.  

Від Дніпропетровської області у заході взяла участь команда КЗО 
“Спеціалізована школа № 115” Дніпровської міської ради під керівництвом 
Гаркуші Н. Ф., керівника гуртка “Юні садівники” КПНЗ “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради. В яскравих національних костюмах 
учні презентували виставку “Наш сад на березі любові”.  

Центральне місце на виставковому столі, на вишитому рушнику, займали 
свіжі та консервовані фрукти різних сортів, поруч - тематичні плакати, 
поробки, методичні матеріали, пов’язані з роботою гуртківців, реферати, 
щоденники дослідницької роботи, сучасні фотографії. 

Під час презентації учні змістовно розповідали про яблуневий сад, що 
носить назву “На березі любові”, який було закладено у 2002 році на честь 85-
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річниці з дня народження Олеся Гончара. Перше дерево в саду посадила 
Олександра Терентіївна Сова – сестра письменника. 

На захист науково-дослідницьких робіт учнів від області була 
представлена робота за темою: “Сортовипробування яблунь”. Під час заходу 
була проведена трудова акція по посадці плодових дерев та майстер-класи з 
садівництва. 

Команда Дніпропетровської області посіла ІІ місце за виставку-
презентацію “Наш сад на березі любові” та презентацію науково-дослідної 
роботи. 

Участь у роботі Всеукраїнської Природничої школи 
Учні, які відмінно закінчили І курс навчання в обласній Природничій 

школі та показали високий рівень знань, направлялися на навчання до 
Всеукраїнської природничої школи у м. Київ на базі НЕНЦ.  

Протягом 2017 року у Всеукраїнській Природничій школі навчалося 10 
учнів з міст Дніпра, Кривого Рогу, Марганця, та Дніпровського і 
Верхньодніпровського районів. Отримати нові та удосконалити набуті знання 
слухачі школи мали змогу на секціях: “Біологія”, “Хімія”, “Садівництво”, 
“Флористика та фітодизайн”, “Народні ремесла”, вони брали участь в осінній та 
весняній сесіях Природничої школи. 

П´ятеро учнів в цьому році були випускниками. Це вихованець ЦДЮТ 
“Гармонія” м. Кривого Рогу Підгорний В´ячеслав, учень 10 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи № 130 та вихованці Марганецького міського еколого–
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді. Веремієнко Юлія, 
Сулейманова Айнур Іслам – Кизи, Шевченко Валерія, Білаш Нікіта. Вони 
захистили свої науково - дослідницькі роботи і отримали посвідчення про 
закінчення Всеукраїнської Природничої школи.  

А трьом учням, які показали високий рівень підготовки, було надано 
право брати участь у Всеукраїнському конкурсі – захисті науково- 
дослідницьких робіт учнів Малої академії наук України на хіміко – 
біологічному відділенні. Це: 

Сулейманова Айнур, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №1 
Марганецької міської ради, вихованка Марганецького міського еколого – 
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді. Тема роботи: “Біоіндикація  
повітря м. Марганця за допомогою лишайників” (секція екології). 

Шевченко Валерія, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №1 
Марганецької міської ради, вихованка Марганецького міського еколого–
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді. Тема роботи: 
“Інвентаризація та біологічні особливості роду Рісеа (сосна) в умовах 
урбанізованого середовища м. Марганця” (секція лісознавство). 

Підгорний В´ячеслав, учень 10 класу Криворізької загальноосвітньої 
школи № 130, вихованець КПНЗ “Центр дитячої та юнацької творчості 
“Гармонія” м. Кривого Рогу. Тема роботи: “Водний режим листків видів роду 
Tilija (липа) у різних екологічних умовах Покровського району м. Кривого Рогу 
(секція ботаніка і зоологія). На Всеукраїнського конкурсі МАН України він 
посів почесне ІІІ місце. 
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6.2. Організація та зміст обласних заходів з еколого-натуралістичного 
напряму позашкільної освіти. Приклади найцікавіших та найпотужніших 

масових заходів 
 

Обласний етап Всеукраїнської природоохоронної акції “Годівничка”. З 
вересня 2016 року по квітень 2017 року участь в обласному етапі Акції взяли 
навчальні заклади 7 міст та 13 районів області (56 учасників). 

Юні орнітологи поставились до завдань Акції серйозно та відповідально: 
виготовили з різноманітних матеріалів та розвісили на територіях закладів 
освіти, парків, скверів, біля власних будинків і у місцях найбільшого скупчення 
птахів більше 2500 годівничок; регулярно підгодовували птахів різноманітними 
кормами, які заготовили в літньо - осінній період; досліджували які корма до 
вподоби окремим видам птахів; проводили моніторингові дослідження та 
спостереження за поведінкою птахів; брали участь у творчих конкурсах на 
кращий плакат, малюнок, вірш, оповідання тощо. 

Активно взяли участь у Акції учні та вихованці загальноосвітніх закладів 
та закладів позашкільної освіти з міст: Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, 
Марганця; районів: Криничанського, Магдалинівського, Нікопольського, 
Павлоградського, Синельниківського, Софіївського та Широківського 
(визначено 30 переможців). 

Від КЗО “ОЕНЦДУМ” участь в обласному етапі Акції взяли: 
- вихованці гуртка “Юні зоологи”, учні 7 класу КЗО “НВК № 66” 

Дніпровської міської ради – ІІ місце; 
- учні КЗО “СЗШ № 76” Дніпровської міської ради – ІІІ місце; 
- вихованці гуртка “Юні друзі природи молодшого шкільного віку”,  

учні 1 класу КЗО “СЗШ № 76” Дніпровської міської ради – ІІ місце; 
- вихованці гуртків “Юні кролівники” та “Птахівники”, учні 2 та 4 класів 

КЗО “СЗШ № 76” Дніпровської міської ради – ІІІ місце. 
Обласний етап Всеукраїнської акції учнівської молоді “День зустрічі 

птахів”. З вересня 2016 року по березень 2017 року участь у акції взяли 
навчальні заклади 8 міст та 18 районів (113 робіт). Акція проводилася за 
номінаціями: “Майстер-клас: “Шпаківні і дуплянки своїми руками” (15 робіт), 
“Агітаційна робота” (36 робіт), “Найщедріша годівничка” (29 робіт), 
“Найкращий організатор біологічних свят” (49 робіт), “Комплексні роботи” (4 
роботи). Визначено 70 переможців. 

У номінації “Найкращий організатор біологічних свят” педагогами 
області були представлені цікаві та змістовні виховні заходи: свята, вікторини, 
конкурси, ігри, які сприяють розвитку допитливості, спостережливості, 
активній екологічно-змістовній діяльності, формують моральні якості 
особистості через любов та бережливе ставлення до птахів. 

Від КЗО “ОЕНЦДУМ” участь в обласному етапі Акції взяли: вихованці 
гуртка “Любителі декоративних та свійських тварин” – ІІІ місце. 

Обласний етап Всеукраїнської Акції “День натураліста”  

В обласному етапі акції взяли участь заклади освіти з міст: Дніпра, 
Кривого Рогу, Синельникового, Покрова, Марганця, Кам’янського, 
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Павлоградського, Дніпровського, Синельниківського, Васильківського, 
Широківського, Софіївського, Криничанського районів (було надано 28 
творчих звітів). 

Заходи, що пройшли в межах акції, були цікаві і різнопланові. 
Наприклад, КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району” 

Криворізької міської ради провів конкурс: “Рідному місту – добробут і красу”. 
Учасники конкурсу презентували проекти озеленення шкільної території, 
шкільних коридорів та кабінетів.  

Був також проведений конкурс: “Чарівна фантазія”, мета якого - 
демонстрація найкращих досягнень учнівської творчості за напрямками: 
флористика та фітодизайн. 

При підведенні підсумків журі відмітило змістовно і різнопланово 
проведену акцію “День натураліста” в таких закладах освіти, як КПНЗ “Станція 
юних натуралістів” та “Станція юних натуралістів №2” Дніпровської міської 
ради, “Станція юних натуралістів” м. Павлограда, “Станція юних натуралістів 
Тернівського району” та “Центр дитячої та юнацької творчості “Сонях” 
Криворізької міської ради, “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді виконавчого комітету 
Марганецької міської ради”, комунальні заклади “Григорівський навчально-
виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний 
навчальний заклад” Васильківської районної держадміністрації”, “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради та комунальні заклади освіти 
“Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання та виховання” 
Дніпровської міської ради і “Криворізька середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №102” Криворізької міської ради. 
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти 
“Земля – наш спільний дім” у 2017 році проходив під назвою “Українські 
ландшафти - бережи їх і дбай! І нащадкам красу цю земну передай!”. 

У зональному відбірковому турі взяли участь 34 колективи з міст: Дніпро, 
Кам’янське, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Новомосковськ, Павлоград, 
Синельникове, Першотравенськ, Покров та районів: Васильківського, 
Верхньодніпровського, Дніпровського, Криничанського, Магдалинівського, 
Новомосковського, Павлоградського, П’ятихатського, Синельниківського, 
Солонянського, Софіївського, Томаківського, Царичанського, Межівського, 
Юр’ївського. До фіналу Конкурсу вийшли 8 команд. 

Проведення фінальних змагань найкращих колективів екологічної 
просвіти було призначено на 19 квітня поточного року, але у зв’язку з 
несприятливими погодними умовами фінальні виступи учасників за рішенням 
організаційного комітету було переведено у заочний формат. За підсумками  
засідання обласного журі на підставі перегляду відеозаписів виступів 
колективів були визначені переможці: 

І місце – команда “Екопатруль” КЗО “Навчально-виховний комплекс № 
36 “Спеціалізована середня загальноосвітня школа техніко-економічного 
профілю-дошкільний навчальний заклад” Дніпровської міської ради. 
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ІІ місце – команда “Екопатруль” КЗО “Спеціалізована школа № 129 
фізико-математичного профілю” Дніпровської міської ради. 

ІІІ місце – команда “Первоцвіт” комунального закладу “Перещепинська 
загальноосвітня школа I-III ступенів № 1” Новомосковської районної ради. 

Переможець Конкурсу агітбригада “Екопатруль” КЗО “Навчально-
виховний комплекс № 36 “Спеціалізована середня загальноосвітня школа 
техніко-економічного профілю-дошкільний навчальний заклад” Дніпровської 
міської ради взяла участь у ІІІ фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу 
“Земля - наш спільний дім”, який відбувся у м. Полтава. 

Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві 
натураліста” проводився у січні 2017 року з метою покращення стану 
довкілля й реалізації потенціалу молоді щодо вирішення екологічних проблем 
за темою “Ландшафти як середовище життя та об’єкти охорони”. 
Захід відбувся по 4-х номінаціях: “Краща фоторобота” (14 творчих робіт), 
“Кращий слайд фільм” (13), “Кращий відео фільм” (7);“Кращий відеоролик” 
(1). Усього на розгляд журі надійшло 35 творчих робіт з мм. Дніпро, Кривий 
Ріг, Покров, Кам’янське, Магдалинівського, Васильківського, 
Новомосковського, Дніпровського, Петропавлівського, Царичанського районів 
та Новоолександрівської селищної територіальної громади Дніпровського 
району.  

Значна кількість робіт по номінаціях зроблена авторами з великим 
почуттям особистої відповідальності за стан ландшафтів, їх збереження і 
відродження, за можливість залишити їх у повній красі нашим нащадкам. 

Переможці Фестивалю взяли участь у Всеукраїнському юнацькому 
фестивалі, який проходив у Чернівецькій області. 

Обласний етап Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу 
“Біощит”. З квітня по жовтень поточного року участь у Конкурсі взяли 
навчальні заклади з 7 міст та 2 районів. До обласного організаційного комітету 
було подано 9 робіт. 

Конкурс проводився за операціями “Мурашка” (5 робіт), “Махаон”  
(2 роботи), “Джміль” (1 робота) та “Комплексні дослідження комах” (1 робота). 

Учасники Акції досліджували видове різноманіття мурах та рідкісних 
комах на певних територіях (наприклад долина р. Базавлук), огороджували та 
освітлювали мурашники (Васильківський район); досліджували 
розповсюдження метелика – подалірія, вивчали його кормову базу та 
створювали ентомологічний мікрозаказник (у м. Кривий Ріг); педагоги 
знайомили дітей із світом комах за допомогою мультиплікації та пізнавальних 
фільмів. На заняттях гуртків та під час відвідування відеолекторію КЗО 
“ОЕНЦДУМ” діти мали змогу познайомитися з анімованими варіантами 
членистоногих, їх поведінкою в природі, або в експериментальних умовах. 

У Конкурсі плідно працювали учні та вихованці загальноосвітніх закладів 
та закладів позашкільної освіти мм. Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, 
Павлограда, Васильківського та Дніпровського районів (визначено 4 
переможця). 
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Від КЗО “ОЕНЦДУМ” участь в обласному етапі Конкурсу взяли 
вихованці гуртка “Любителі декоративних і свійських тварин” – ІІ місце. 

Обласний етап Всеукраїнської природоохоронної акції “Птах року 
2017”. Українське товариство охорони птахів кожен рік визначає птаха для 
досліджень. У 2017 році таким птахом став канюк звичайний. За літературними 
джерелами цей птах достатньо сильно скриває місце свого гніздування, що 
підтвердилось і у звітних роботах. (з березня по листопад поточного року 
участь в Акції взяли навчальні заклади 10 міст та 12 районів (у тому числі з 
Гречаноподівської, Солонянської, Богданівської ОТГ). До обласного 
організаційного комітету було подано 42 роботи. 

Місця спостережень вибирались учасниками акції не випадково – 
інформація збиралась шляхом опитування місцевих жителів або проведення 
власних спостережень за час численних екскурсій у природу (за літературою 
птахи зазвичай повертаються до місць своїх гніздувань та можуть 
використовувати їх протягом декількох років). За допомогою такого підходу 
юннатами КПНЗ “СЮН № 2” м. Дніпра були проведені певні спостереження за 
птахами цього виду протягом травня – серпня 2017 року біля с. Вовніги та 
Підгороднє Дніпровського району. 

У звітних матеріалах учасників Конкурсу, окрім досліджень, була 
представлена інформація про проведені просвітницькі заходи, відвідання місць 
перебування птаха у штучних умовах, сценарії виховних заходів, кращі 
матеріали переможців конкурсів на кращий малюнок, вірш, плакат, 
презентацію, реферат та поробку. 

Активно взяли участь у Акції учні та вихованці загальноосвітніх закладів 
та закладів позашкільної освіти мм. Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, 
Покрова, Павлограда, Васильківського, Новомосковського, Павлоградського  
(у тому числі від Богданівської ОТГ), Петриківського, Солонянського  
(у тому числі від Солонянської ОТГ) та Юр’ївського районів (визначено 13 
переможців). 

КЗО “ОЕНЦДУМ” в обласному етапі Конкурсу посів ІІІ місце. 
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу “До чистих джерел”. З січня 

по жовтень 2017 року участь в обласному етапі Конкурсу взяли навчальні 
заклади 5 міст та 6 районів (у тому числі з Царичанської, Вербківської та 
Богданівської ОТГ). До обласного організаційного комітету було подано 22 
роботи. 

У звітних матеріалах було представлено інформацію про: моніторингові 
дослідження змін рівня глибини річок (наприклад р. Кільчень); заростання 
водних об’єктів очеретом; видовий склад тварин та рослин біля водойм і у 
водоймах; очищення берегів водних об’єктів від сміття (наприклад р. Тернівки) 
та відновлення джерел (Тунельна балка м. Дніпра); випуск шкільних газет; 
створення центру зеленого туризму “Чарівне Присамар’я” (реалізація проекту 
“Друге життя “Павликівської криниці”); дослідження екологічного стану 
водних об’єктів тощо. 

Активно взяли участь у Конкурсі учні та вихованці закладів освіти  
мм. Дніпра, Кривого Рогу, Марганця, Павлограда, Магдалинівського, 
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Павлоградського (у тому числі від Вербківської та Богданівської ОТГ) та 
Царичанського (у тому числі від Царичанської ОТГ) районів (визначено 11 
переможців). 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Вчимося заповідувати”. У 
2017 році (з квітня по листопад) участь в Конкурсі взяли навчальні заклади 5 
міст та 4 районів (у тому числі з Царичанської, Слобожанської та Богданівської 
ОТГ). До обласного організаційного комітету було подано 13 робіт. 

Юні натуралісти детально досліджували видове різноманіття на 
територіях існуючих заповідних об’єктів та перспективних об’єктів для 
заповідання. Вони виявили ділянку із червонокнижними видами папоротей на 
відслоненнях кристалічних порід (м. Кривий Ріг); дослідили сучасний склад 
дендрофлори парку “Веселі Терни” (м. Кривий Ріг), обстежили віковічні дерева 
та надали клопотання про оголошення парку “Веселі Терни” ботанічною 
пам’яткою природи місцевого значення до органів влади; проводили 
дослідження екологічного стану гори Калитва (Царичанський район) тощо. 

Активно взяли участь у Конкурсі учні та вихованці закладів освіти 
мм. Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Дніпровського, Павлоградського  
(у тому числі від Богданівської ОТГ) та Царичанського (у тому числі від 
Царичанської ОТГ) районів (визначено 4 переможця). 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Мій рідний край - моя 
земля” традиційно проводився за 2 напрямами: 

 “Практична природоохоронна робота та екологія”; 
 “Експериментальна робота з біології, продуктивна праця та 

дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства”. 
В рамках напряму “Практична природоохоронна робота та екологія”, 

який проводився в цьому році по 5 номінаціях “Мій рідний край – моя земля”, 
“Біощит”, “Птах року”, “Вчимося за повідувати”, “До чистих джерел”, юні 
натуралісти Дніпропетровщини звітували про проведення на місцях значної 
практичної природоохоронної діяльності, яка допомагає школярам власними 
зусиллями робити важливий внесок в оздоровлення довкілля. Це очищення 
прибережних смуг річок та інших водних джерел, виявлення та огородження 
мурашників, охорона цінних природних об’єктів, виготовлення годівничок і 
шпаківень для різних видів корисних птахів, проведення певних 
природоохоронних заходів по охороні первоцвітів та інших видів рідкісних 
рослин. В багатьох містах, районах області активно працювали загони по 
боротьбі з ерозією ґрунтів, “зелених” і “голубих” патрулів, які проводили 
роботу по охороні біологічного різноманіття природи краю: балок, ярів, річок, 
ставків, криниць.  

Учасники напряму “Експериментальна робота з біології, продуктивна 
праця та дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства” 
звітували по номінаціях: “Мій рідний край – моя земля”, “Дослідницький 
марафон”, “Кролик”, “Плекаємо сад”, “Юний генетик і селекціонер”. 

Юні дослідники під керівництвом науковців, фахівців з сільсько - та 
лісогосподарського виробництва у складі трудових аграрних та тваринницьких 
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об’єднань, учнівських лісництв, інших профільних гуртків вирощували на 
навчально-дослідних земельних та присадибних ділянках, в теплицях, у 
фермерських родинних господарствах екологічно чисту сільськогосподарську 
продукцію з використанням економічних та екологічних принципів 
господарювання, лікарську сировину, плодові та декоративні рослини, 
проводили на ділянках та на полях аграрних підприємств різних форм власності 
результативну дослідницьку роботу, зокрема з генетики і селекції.  

Обласні конкурсні змагання юних натуралістів “Знаю, вмію, дію - 
2017” – це щорічний масовий захід, який проводиться КЗО “ОЕНЦДУМ” з 
метою розвитку екологічної свідомості, творчих здібностей та професійної 
орієнтації учнів, залучення їх до проведення практичної роботи по збереженню 
та відновленню біологічного різноманіття, підвищення ефективності 
навчально-дослідної роботи в галузі біології, екології, сільського та лісового 
господарства, квітникарства, озеленення і ландшафтного дизайну, створення 
умов для самовдосконалення та творчої реалізації особистості. 

В 2017 році змагання проводилися за 5 напрямами: квітникарство та 
озеленення; екологія та природоохоронна робота; зоологія; овочівництво; 
садівництво, лісництво та дендрологія.  

Участь в заході взяли 79 учнів і вихованців загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів з 7 міст: Дніпра, Кам’янського, Кривого 
Рогу, Марганцю, Нікополя, Павлограда, Синельникового та 11 районів: 
Васильківського, Верхньодніпровського, Дніпровського, Магдалинівського, 
Нікопольського, Новомосковського, Павлоградського, Синельниківського, 
Солонянського, Томаківського, Царичанського, а також Вербківської та 
Слобожанської сільських рад, Солонянської об’єднаної територіальної громади. 

Змагання проводилися за теоретичним та практичним турами.  
Питання теоретичного туру Змагань передбачали володіння учасниками 

базовими знаннями з природознавства, біології та екології в рамках шкільного 
програмного матеріалу, а також роботи профільних творчих учнівських 
об’єднань еколого-натуралістичного напряму. 

Питання практичного туру (відповідно до напрямів роботи секцій)  
спрямовані на виявлення практичних навичок учасників по ознайомленню з: 
видовим різноманіттям флори своєї місцевості, зокрема рідкісних видів флори 
Червоної книги України та Дніпропетровської області; біологічними 
особливостями комах-шкідників та корисних комах; видами орнітофауни  
області; основними лісоутворюючими породами дерев регіону; групами 
квітково-декоративних, чагарникових, деревних рослин, які використовуються 
в озелененні та ландшафтному дизайні, їх систематикою та біологічними 
особливостями; основними районованими сортами овочевих, польових, 
плодово-ягідних культур, їх визначенням за насінням, сходами, вологими 
препаратами, пагонами тощо. 

Всі учасники заходу презентували журі змагань домашню роботу (власноруч 
зібрані гербарії, колекції, особисті звіти про участь в конкурсах, акціях еколого-
натуралістичного профілю, щоденники спостережень тощо). 
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За підсумками змагань 37 учасників стали призерами і переможцями 
заходу і були нагороджені грамотами департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації і цінними призами. 

Найкращі результати в змаганнях за кількістю призових місць (від 2 до 4) 
показали вихованці еколого-натуралістичних закладів позашкільної освіти, а 
це: КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, КПНЗ “Станція 
юних натуралістів” Покровського району Криворізької міської ради, “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда, “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, “Павлоградський районний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, міського еколого-
натуралістичного центру виконкому Марганецької міської ради, КЗ 
“Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”, а також вихованці 
Центру позашкільної освіти Вербківської сільської ради та учні 
загальноосвітніх закладів Солонянського та Томаківського районів. 

Переможці та призери змагань формують екологічний актив області та 
протягом року залучаються до участі в обласних, всеукраїнських, міжнародних 
масових заходах еколого-натуралістичного спрямування, в польових, науково-
просвітницьких практиках, комплексних еколого-краєзнавчих експедиціях, 
екскурсіях, які організовуються і проводяться КЗО “ОЕНЦДУМ” в рамках 
обласної програми “Вивчаємо заповідні території України”. 

Обласний природоохоронний конкурс “Природна скарбниця 
Придніпров’я” проводився з вересня 2016 року по червень 2017 року з метою 
духовного збагачення особистості та виховання екологічної свідомості 
підростаючого покоління через участь учнівської молоді у практичних 
природоохоронних заходах та заходах з широкої екологічної пропаганди щодо 
охорони ранньоквітучих рослин, збереження і відновлення видового 
різноманіття рослинного світу; виявлення, вивчення та збереження 
старовікових і цікавих дерев, які мають історичну і естетичну цінність;  
цінних природних об’єктів – балок, які можуть слугувати основою розбудови 
екологічної мережі. У конкурсі взяли участь навчальні заклади 10 міст та 15 
районів. До обласного організаційного комітету була подана 81 робота. 

Конкурс проводився з врахуванням форми подачі звітних матеріалів 
(індивідуальні та колективні роботи) за номінаціями: “Балки Придніпров’я”  
(16 робіт), “Дерево життя” (19 робіт) та “Первоцвіти Дніпропетровщини”  
(46 робіт). 

У Конкурсі плідно працювали учні та вихованці загальноосвітніх та 
позашкільних закладів мм. Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, 
Синельникового, Апостолівського (Апостолівської міської територіальної 
громади), Криничанського, Нікопольського, Павлоградського (у тому числі від 
Богданівської і Вербківської територіальних громад), Синельниківського, 
Солонянського та Юр’ївського районів. 

Так, в номінації “Первоцвіти Дніпропетровщини” активну участь взяли 
юннати КЗ “Миколаївська ЗОШ № 1” та вихованці гуртка “Екологи-краєзнавці” 
КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради. Вони вивчали видовий склад, 
поширення та фенологічний стан перших весняних квітів у балці “Кирпична”. 
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За результатами досліджень зроблена карта з нанесенням місцезростання 
“перших вісників весни”. 

В рамках номінації “Балки Придніпров’я” плідно працювали юні екологи 
КНЗ “Криничанський ЦУМ”. Учні дослідили рельєф балок, наявність джерел, 
ставків, характер використання (випас худоби, сінокосіння), рослинний та 
тваринний світ; вивчили вплив антропогенних факторів на біогеоценоз балок (у 
місцях випасів худоби, випалу трави, стихійних сміттєзвалищ). 

Від КЗО “ОЕНЦДУМ” участь Конкурсі взяли: - вихованці гуртка “Юні 
квітникарі” – ІІІ місце. 

Щорічний обласний конкурс “Лелека” проводився з квітня по жовтень 
2017 року КЗО “ОЕНЦДУМ” за сприяння Публічного акціонерного товариства 
“ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО” з метою розширення знань учнівської молоді з 
наукової інформації про стан популяції білого лелеки в області, активізації 
громадської позиції молоді щодо збереження природи рідного краю, розвитку 
естетичних відчуттів при спілкуванні з природою. 

У Конкурсі взяли участь навчальні заклади 5 міст та 10 районів (у тому 
числі з Криничанської, Новопокровської та Гречаноподівської ОТГ). Всього 
для участі в Конкурсі до обласного оргкомітету надійшла 21 робота  
від понад 200 учасників. 

Конкурс проводився за номінаціями: “Наукові дослідження” (17 робіт)  
та “Еколого-просвітницька діяльність” (4 роботи) з урахуванням вікових 
категорій та форми подачі робіт. 

Так, Ільницький Євген, учень 6 класу КЗО “НВК № 33 “Маріїнська 
багатопрофільна гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня”, 
вихованець КПНЗ “СЮН” Дніпровської міської ради, у звітних матеріалах 
номінації “Наукові дослідження” представив: 

- короткий опис флори біотопу існування лелеки та види представників 
фауни, що входять до раціону харчування птаха (ділянки річки Мокра Сура 
біля сел. Сурсько-Литовське, Сурсько-Клевцово та Богданівка Дніпровського 
району); 

- детальні карти досліджень (межі та площі дослідних ділянок, 
розташування гнізд, відстані до “лелечих їдалень” та між гніздами) та ділянки 
для майбутніх досліджень; 

- описи гнізд (населені пункти, найближчі об’єкти, розташування гнізд  
(місце та географічні координати) та розмір гнізд); 

- анкети спостережень (локалізація гнізд, дати прильоту і відльоту птахів, 
кількість виведених пташенят, інформація про викинуті яйця та пташенят 
тощо); 

- аналіз кореляції антропогенного впливу та вибору місця гніздування 
лелеками; 

- авторські фотографії та змістовні висновки. 
У номінації “Еколого-просвітницька діяльність” взяли участь навчальні 

заклади 3 міст: Дніпра, Кривого Рогу та Марганця, в яких були проведені 
різноманітні еколого-просвітницькі заходи: 

- читання та обговорення науково-публіцистичної літератури; 
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- виховні години “Куди летиш, лелеко?”; 
- конкурси на кращий малюнок, стінгазету, плакат, оповідання, вірш, 

презентацію, кросворд та казку; 
- створення та розповсюдження листівок та агітаційних матеріалів на 

теми: “Охороняй лелек!”, “Лелечий ареал та його захист”, “Допоможи лелеці 
оселитися біля свого будинку” та “Перетвори сміття на шедеври мистецтва”; 

- створення усного журналу “Білий лелека – символічний птах 
українського народу, окраса рідної природи”; 

- виставка дитячих поробок “Лелечі історії”; 
- майстер-клас для молодших школярів “Як намалювати лелеку” тощо. 
Відповідно до рішення журі визначені переможці, які були нагороджені 

цінними подарунками. 
У Конкурсі плідно працювали учні та вихованці загальноосвітніх та 

позашкільних закладів мм. Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Павлограда, 
Васильківського, Верхньодніпровського, Дніпровського, Криничанського 
(Криничанська об’єднана територіальна громада), Магдалинівського, 
Павлоградського та Широківського (Гречаноподівська об’єднана територіальна 
громада) районів. 

КЗО“ОЕНЦДУМ” приділяє велику увагу співпраці з лісництвами, 
природоохоронними, науково-дослідними установами, які зберігають в 
природному стані типові або унікальні природні комплекси, відновлюють 
втрачені лісні масиви. В області кілька років тому започаткована трудова 
екологічна акція “Юннатівський ліс”.  

У 2017 році в Акції брали участь вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ” – учні 8 
класів КЗО “СЗШ № 140” Дніпровської міської ради, якими було висаджено 
750 саджанців дубу звичайного на території Кіровського лісництва 
Дніпровського району. 

На місцях організовували та проводили Акцію заклади позашкільної 
освіти м. Павлограда та Вербківської ОТГ Павлоградського району. 

Вихованці гуртка “Юні лісівники” КНЗ “Центр позашкільної освіти” 
Вербківської сільської ради взяли активну участь у Акції у тісній співпраці з 
працівниками Кочерезького лісництва Новомосковського лісгоспу, ботанічного 
саду ДНУ та Закарпатського ЕНЦ, проводячи акліматизацію нових та 
малопоширених для нашої місцевості рослин на шкілці (каштан їстівний, дуб 
червоний, тис ягідний тощо) з подальшою висадкою деяких видів на території 
балок Шкільній та Ластів’ячій, Ійськовому проваллі в межах Кочерезької ОТГ. 

Обласний конкурс з озеленення та благоустрою навчальних закладів 
“Школа – мій рідний дім” проводився з березня по жовтень 2017 року з метою 
покращення озеленення закладів освіти, вивчення пріоритетних напрямків у 
формуванні сучасного інтер’єру навчальних закладів, ознайомлення з новими 
тенденціями в галузі ландшафтного дизайну та декоративного садівництва, 
формування високого рівня еколого-естетичної культури учнів. Конкурс 
проводився за номінаціями: “Школа – мій рідний дім”, “Музей кімнатних 
рослин”,“Саду мого дивосвіт”. 
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В заході взяли участь 71 заклад освіти: з 8 міст та 10 районів області, а 
також з Апостолівської міської ради, Томаківської та Вербківської сільської 
ради. Активну участь взяли загальноосвітні та позашкільні заклади мм. Дніпра, 
Кривого Рогу, Новомосковська, Васильківського, Дніпровського, 
Магдалинівського, Новомосковського, Павлоградського районів. 

В рамках конкурсу учасниками впорядковуються шкільні подвір’я, сади, 
шкільні дендропарки, алеї, зони відпочинку. на навчально-дослідних земельних 
ділянках закладаються досліди за рекомендацією фахівців аграрних 
підприємств та за завданням вчених Дніпропетровського державного аграрно-
економічного університету, Дніпропетровського національного університету 
ім. Олеся Гончара. 

При підведенні підсумків конкурсу членами журі враховувалися: звітні 
матеріали закладів освіти у паперовому та електронному варіантах, стан 
зовнішнього та внутрішнього озеленення, наявність план-схеми з 
розташуванням клумб, алей, пам’ятників, дендропарку тощо, наявність 
колекцій рослин, інформації по агротехніці вирощування, науковий підхід по 
догляду за рослинами, сезонні зміни, реалізація проектів по озелененню 
інтер’єру та ландшафтному дизайну. Серед призерів - КЗ “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради, КПНЗ “Станція юних натуралістів 
Покровського району”, КЗ “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№110” Криворізької міської ради, КЗ “Личківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Магдалинівської районної ради, міський еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької міської 
ради, КЗ “Горянівський навчально-виховний комплекс” Дніпровського району. 
Заклади-призери конкурсу були нагороджені грамотами ДОН та цінними 
подарунками. 

Обласний конкурс “На кращого юного майстра народних ремесел” 
проводиться щорічно з метою надання молодому поколінню можливість 
засвоєння духовних надбань національної та світової культури. 

На розгляд журі конкурсу, який проводився в заочному форматі, було 
подано 225 творчих робіт від 73 юних майстрів по номінаціях: народна 
вишивка (69 робіт), вироби з соломи (27 робіт), писанкарство (27 робіт), 
лозоплетіння (9 робіт), петриківський розпис (63 робіт), різьба по дереву (30 
робіт). Учасниками заходу стали юні майстри народних ремесел з міст: Дніпро, 
Кривого Рогу, Новомосковська, Синельникового, Кам’янського, Марганця, 
Покрова, Першотравенська та районів: Верхньодніпровського, 
Магдалинівського, Синельниківського, Дніпровського, Павлоградського, 
Новомосковського, Юр’ївського, Криничанського, Царичанського, 
Межівського, Васильківського, Солонянського, Широківського, 
Петриківського. 

При оцінюванні робіт по кожній номінації члени журі висловили свої 
зауваження і побажання для керівників гуртків, які навчають дітей 
декоративно-ужитковому мистецтву. 

За підсумками конкурсу можна зробити висновок, що популяризацію 
народної творчості в області серед школярів та молоді треба активізувати, а 
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керівникам гуртків при підготовці учасників, слід дотримуватися конкурсних 
вимог. 

Обласний масовий захід “Любов’ю родини зігріті” до Дня Святого 
Миколая, новорічних та різдвяних свят був проведений на базі екологічної 
вітальні КЗО “ОЕНЦДУМ” до Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних 
свят. 

Святково прикрашена екологічна вітальня гостинно зустріла вихованців 
еколого-натуралістичних закладів позашкільної освіти області, а саме: КПНЗ 
“Станція юних натуралістів”, “Станція юних натуралістів № 2” Дніпровської 
міської ради, “Станція юних натуралістів” Царичанської районної ради, “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної 
ради, “Станція юних натуралістів” м. Павлограда, КЗО “Станція юних 
натуралістів” Магдалинівського району, КЗ “Дитячий екологічний центр” 
Камʼянської міської ради, КЗО “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді”. 

Вихованці еколого-естетичної студії КЗО “ОЕНЦДУМ” підготували 
виставу “Новорічне перезавантаження”. Казкові герої провели новорічні ігри з 
дітьми. Глядачі послухали гуморески й пісні у виконанні вихованців КПНЗ 
“Центр позашкільної роботи та дитячої творчості “Альтаїр”, сфотографувались 
біля новорічної ялинки з казковими героями. 

Для юннатів еколого-натуралістичних закладів позашкільної освіти 
області були проведені комплексні екскурсії по КЗО “ОЕНЦДУМ”. Діти 
відвідали куточок живої природи, оранжерею, дендропарк. 

Всі учасники свята (120 дітей) отримали солодкі подарунки. 
Обласне свято “Уся юннатівська родина у творчих звершеннях єдина” 

по нагородженню переможців конкурсів еколого-натуралістичного 
напряму. В листопаді поточного року вперше КЗО “ОЕНЦДУМ” організував і 
провів великий обласний захід по нагородженню переможців обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу “Мій рідний край - моя земля”, обласних конкурсів 
“Лелека”, “На кращого юного майстра народних ремесел”, “Школа мій рідний 
дім”. 

В жовтні 2017 року ці масові заходи, які проводилися в заочному форматі, 
об’єднали понад 350 учасників, серед яких як окремі учні та творчі учнівські 
об’єднання еколого-натуралістичного напряму, так і педагогічні колективи 
загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти майже з усіх міст і районів 
області. 

Кваліфіковане журі обласних масових заходів еколого-натуралістиного 
напряму, до складу якого входили науковці провідних ВНЗ області, 
представники екологічної громадськості, “ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО”, 
народні майстри з декоративно-вжиткового мистецтва, педагоги КЗО 
“ОЕНЦДУМ”, визначило 132 індивідуальних та колективних переможця. 

Вони були урочисто нагороджені під час обласного свята “Уся 
юннатівська родина у творчих звершеннях єдина”, яке було організоване і 
проведене 15 листопада поточного року на базі комунального позашкільного 
навчального закладу “Палац дітей та юнацтва” Дніпровської міської ради. 
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На свято були запрошені почесні гості, які представляли департамент 
освіти і науки облдержадміністрації, департамент гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради, обласні відділення Українського товариства 
природи та Українського товариства охорони птахів, професорсько-
кандидатський склад наукових працівників вищих начальних закладів. На 
заході також були присутні представники ПАТ “ДТЕК 
“ДНІПРООБЛЕНЕРГО”, науковці природного заповідника “Дніпровсько-
Орільський”, директори професійно-технічних, загальноосвітніх, 
позашкільних еколого-натуралістичних навчальних закладів області, засоби 
масової інформації. 

Переможці обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Мій рідний край - 
моя земля”, обласних конкурсів “На кращого юного майстра народних 
ремесел”, “Школа мій рідний дім” були урочисто нагороджені грамотами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації та цінними призами, а 
переможці конкурсу “Лелека” ще і подарунками від ДТЕК 
“ДНІПРООБЛЕНЕРГО”.  

На святі була презентована змістовна виставка досягнень юннатів 
Дніпропетровщини з тематичною назвою заходу “Уся юннатівська родина у 
творчих звершеннях єдина”, де були представлені роботи переможців обласних 
масових заходів за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти. 
Для всіх бажаючих на виставці було організовано проведення майстер-класів з 
декоративного петриківського розпису, лозоплетіння та народної вишивки. 

Незабутню теплу атмосферу для всіх учасників заходу створили 
хореографічні та вокальні колективи комунального позашкільного начального 
закладу “Центр позашкільної роботи та дитячої творчості “Альтаїр” (директор 
Гут О.А.) Дніпровської міської ради, які організували святковий концерт. 

 

Організація роботи з творчо обдарованої молоддю в закладах 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку. Робота 

обласної Природничої школи учнівської молоді 
 

Створення оптимальних умов для виявлення, всебічного розвитку 
обдарованої молоді, іі підтримки, самореалізації та самовдосконалення є одним 
з пріоритетних напрямів діяльності ЗПО еколого-натуралістичного напряму 
області, педагогічні колективи яких проводять активну роботу щодо створення 
системи пошуку й підтримки обдарованої молоді розвитку дослідницько-
експериментального напрямку еколого-натуралістичного профілю.  

З цією метою з 2012 року під керівництвом КЗО “ОЕНЦДУМ” за 8 
секціями працює обласна хіміко-біологічна заочна школа  
(з 2015 року – обласна Природнича школа учнівської молоді) для учнів 9-11 
класів, які мають бажання удосконалювати, поглибити, систематизувати свої 
знання з природничих наук.  

Основними завданнями Школи є: 
 залучення учнів до поглибленого вивчення природничих наук і 

науково-дослідницької діяльності; 
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 оволодіння учнями сучасними методиками та формами організації й 
проведення самостійних досліджень у галузі природничих наук; 

 здійснення професійної орієнтації обдарованих учнів; 
 пропаганда та популяризація наукових знань. 
Навчально-виховний процес у Школі здійснюється відповідно до 

навчальних планів і навчальних програм, розрахованих на два роки навчання.  
Навчальні плани та навчальні програми Школи затверджує директор 

Центру. Навчання у Школі здійснюється в наукових відділеннях за напрямами: 
 природничий (із секціями біології, екології, хімії, сучасних 

біотехнологій тощо); 
 аграрний (із секціями агрономії, лісознавства, ветеринарії та 

зоотехнії тощо); 
 людинознавчий (із секціями психології, соціології). 
Педагоги Центру та вчені провідних вузів міста (Дніпропетровського 

національного університету ім. О.Гончара, Українського державного хіміко-
технологічного університету, Дніпропетровського державного аграрно-
економічного університету) надають додаткову освіту, яка сприятиме якісній 
підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до вищих 
навчальних закладів. 

З метою організації роботи Школи укладені угоди про співробітництво з 
вищими навчальними закладами: 
  Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара; 
  Дніпропетровським державним аграрно-економічним університетом; 
  Дніпропетровським вищим навчальним закладом “Український 

державний хіміко-технологічний університет”; 
  Державним вищим навчальним закладом “Національна металургійна 

академія України”. 
науково-дослідницькими установами: 

 КВЗ “Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти”; 
 Науково-дослідницьким інститутом зернового господарства НААН 

України. 
природно-заповідними установами: 

 Канівським природним заповідником (Черкаська область); 
 Карпатським біосферним заповідником (Закарпатська область); 
 Біосферним заповідником “Асканія Нова” ім. Фальц-Фейна (Херсонська 

область); 
 Дніпровсько-Орільським природним заповідником (Дніпропетровська 

область). 
Велика увага приділяється набору учнів до обласної Природничої школи. 

Щорічно у вересневому номері обласної педагогічної газети “Джерело”, міської 
газети “Дніпро вечірній” надається реклама про діяльність Школи та набір 
учнів на навчання в секціях обласної Природничої школи на новий навчальний 
рік.  
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Презентація діяльності Школи проводиться на серпневих обласних і 
міських нарадах вчителів біології, хімії з врученням буклету: “Обласна 
Природнича школа учнівської молоді запрошує на навчання”. 

Протягом навчального року для учнів Школи проводились сесії: 
установча осіння, зимова консультативна та весняна, в яких беруть участь біля 
250 учнів.  

Лекції та практичні заняття для слухачів Школи проводять науковці 
вищих навчальних закладів: ДНУ ім. Олеся Гончара, ДДАЕУ, ДВНЗ “УДХТУ”, 
ДДМетА. 

Під час сесій для учнів проводяться: 
 лекції, практичні заняття, майстер-клас відповідно до профілю; 
 індивідуальні консультації з науковими керівниками щодо 

підготовки науково-дослідницьких робіт та оформлення наукових досліджень; 
 тестові контрольні роботи з біології та хімії з метою виявлення 

рівня знань учнів; 
 зустрічі з деканами факультетів, які надають інформацію про 

навчання за обраним фахом та перспективи працевлаштування майбутніх 
фахівців. 

У рамках роботи Школи проводиться системне повторення курсу біології, 
хімії, що надає можливість учням ретельно підготуватися до зовнішнього 
незалежного оцінювання та вступу до вищих навчальних закладів, дидактичні 
матеріали надаються на електронних носіях. 

За підсумками навчання в травні 2017 року для випускників обласної 
Природничої школи був проведений конкурс-захист науково-дослідницьких 
робіт, для участі в якому було подано 62 роботи з мм. Дніпра, Камʼянського, 
Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Павлограду, Синельникового та 
Дніпровського,  Межівського,  Павлоградського, Солонянського, Томаківського 
районів. 

Учні представили свої творчі роботи відповідно до діючих секцій школи, 
більшість з яких було підготовлено в лабораторіях і на кафедрах вищих 
навчальних закладів під керівництвом вчених. 

Журі конкурсу, до складу якого входили науковці ВНЗ області, 
відзначило різноманітність тематики дослідницьких робіт, їх практичну 
направленість, використання місцевого матеріалу. 

38 випускників школи стали переможцями і призерами обласного 
конкурсу-захисту.  

Найкращі результати та високий рівень підготовки продемонстрували 
вихованці КЗО “ОНЦДУМ”, КЗ “Дитячий екологічний центр” Камʼянської 
міської ради, міського еколого-натуралістичного центру  виконкому 
Марганецьцої міської ради, КПНЗ “Павлоградський районний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, КПНЗ “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, та 
учні КЗО “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2”, КНЗ “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради, КЗО “Володимирівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Межівського району. 



71 
 

Усі випускники школи отримали свідоцтва про позашкільну освіту 
відповідно до зразка, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 
Переможці та учасники конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт були 
нагороджені почесними грамотами КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

 

Обласний конкурс – захист науково дослідницьких робіт учнів обласної 
Природничої школи 2017 рік 

 

Дата проведення: 17-18 травня 2017 рік 
 
 

№ 
з/п 

 
 

Назва міст і 
районів 

Кількість учасників по секціях/переможців 
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1. м. Дніпро   4 3   2 2 2 2 2 1 10 8 
2. КЗО “ОЕНЦДУМ”     2  1 1 5 3   8 4 
3. СЮН №2 м. Дніпро 1            1  
4. м. Камʼянське    3 2   2 1    2 8 6 
5. м. Кривий Ріг         4   1 4  
6. Покровська СЮН               
7. Тернівська СЮН            2   
8. м. Марганець   1 1       3 3 4 4 
9. м. Нікополь           2 1 2 1 

10. м. Павлоград   1  1 1   1 1   3 2 
11. м. Синельникового 1            2  
12. Дніпровський р-н 6 4 3 2       4 3 13 9 
13. Межівський р-н 1 1           1 1 
14. Павлоградський р-н           1 1 1 1 
15. Солонянський р-н       3      3  
16. Томаківський р-н       2 2     2 2 
Всього 9 5 12 8 3 1 10 6 12 6 16 12 62 38 

 

Щорічно в травні  місяці до приймальних комісій вищих навчальних 
закладів, з якими КЗО “ОЕНЦДУМ” уклав угоди про співробітництво, на ім’я 
ректора надається лист “Про надання рекомендацій випускникам обласної 
Природничої школи”, в якому адміністрація КЗО “ОЕНЦДУМ”  рекомендує  на 
навчання до ВНЗ учнів Школи, які успішно здали випускні екзамени, захистили 
науково-дослідницьку роботу і будуть подавати вступні документи до даного 
вищі (список рекомендованих учнів додається). 
 35 випусників Школи стали у 2017 році студентами вищих навчальних 
закладів м. Дніпра та інших вузів України. 
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ІНФОРМАЦІЯ 
про вступ випускників обласної Природничої школи  

до вищих навчальних закладів у 2017 році 
 

№ 
з/п  

ПІБ учня Навчальний заклад Назви ВНЗ 

1. Топал  
Олексій Русланович 

КЗ Волоська ЗОШ 
Дніпровського району 

Чернівецький університет 
водних ресурсів 

2. Скупенко  
Анастасія Олександрівна 

КЗ Обухівська СЗШ №2 
Дніпровського району 

Дніпропетровська 
Академія митної служби 

3. Завгородня  
Світлана Валеріївна 

КЗ Чумаківська СЗШ І-ІІІ 
ступенів Дніпровського 

району 

Дніпропетровський 
державний аграрно-

економічний університет 
4. Олійник  

Ангеліна Віталіївна  
 КЗ Чумаківська СЗШ І-ІІІ 

ступенів Дніпровського 
району 

Дніпропетровська 
національна металургійна 

академія 
5. Криворучко  

Єлизавета Євгеніївна  
КЗ Підгородненська ЗОШ 
№3  Дніпровського району 

ДНЗ “Міжрегіональне 
вище професійне училище 

з поліграфії та 
інформаційних технологій” 

6. Сулейманова  
Айнур Іслам Кизи 

 Гуманітарна гімназія 
 ім. Т.Г. Шевченка 

Марганецької міської ради 

Дніпропетровська 
державна медична академія 

7. Білаш  
Нікіта Ігорович 

ЗОШ №11 І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням 
математики в 8-11 класах 

Марганецької міської ради 

Запорізький державний 
медичний університет 

8. Шевченко  
Валерія Віталіївна 

ЗОШ №11 І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням 

математики в 8-11 класах,  
Марганецької міської ради 

ДВНЗ “Український 
державний хіміко-

технологічний університет” 

9. Філіппова 
 Олександра Юріївна 

КЗ “Володимирівська СЗШ 
№1” Межівського району 

Дніпропетровський 
державний аграрно-

економічний університет 
10. Боздуган  

Поліна Олександрівна 
Синельниківська СЗШ №1 Дніпропетровський 

державний аграрно-
економічний університет 

11. Коваленко 
Сніжана Русланівна 

Межівська СЗШ І-ІІ 
ступенів аграрний 
 ліцей – інтернат 

ДВНЗ “Український 
державний хіміко-

технологічний університет” 
12. Пізняк  

Дмитрій Юрійович 
Межівська СЗШ І-ІІ 
ступенів аграрний 
 ліцей – інтернат 

ДВНЗ “Український 
державний хіміко-

технологічний університет” 
13. Корнєв  

Олексій Ігорович 
КНЗ “Хіміко-екологічний 

ліцей” Дніпровської міської 
ради 

Національно-технічний 
університет Україна 

“Київський політехнічний 
інститут ім. Ігоря 

Сікорського” 
14. Чергик  

Олександр 
Олександрович 

КНЗ “Хіміко-екологічний 
ліцей” ДМР 

ДВНЗ “Кропивницький 
національний аквіційний 

університет” 
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15. Чирков  
Микита Володимирович 

КНЗ “Хіміко-екологічний 
ліцей” ДМР 

Дніпропетровський 
національний гірничний 

університет 
16. Пальцун 

Олександра Ігорівна 
КНЗ Хіміко-екологічний 

ліцей” ДМР 
Дніпропетровська  
медична академія 

17. Пелих  
Анастасія Сергіївна  

“Спеціалізована школа з 
поглибленням вивченням 
іноземних мов І ступеня-

гімназія №11” м. 
Синельникового 

Одеський національний 
медичний університет 

18. Досоуділова 
Ярослава Олександрівна 

Павлоградська СЗШ І-ІІІ 
ступенів №15 

Київський національно-
торгівельно-економічний 

університет 
19. Проказа  

Вікторія Миколаївна 
ЗШ І-ІІІ ступенів №9  

м. Павлограда 
ДВНЗ “Український 
державний хіміко-

технологічний університет” 
20. Солощук  

Богдан Павлович 
КЗ “НВК”, “Гімназія №11 

спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням 
іноземних мов І ступеня” 
Кам’янської міської ради 

Національно-технічний 
університет Україна 

“Київський політехнічний 
інститут ім. Ігоря 

Сікорського” 
21. Шляєва  

Каріна Ігорівна 
КЗ “НВК”, “Гімназія №11 

спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням 
іноземних мов І ступеня” 
Кам’янської міської ради 

Харківський національний 
університет  

ім. В.Н. Казаріна 

22. Пилипенко  
Анна Юріївна 

КЗ “Слобожанський НВК 
№1 Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів” 
Слобожанської селищ. ради 

ДНУ ім. О. Гончара 

23. Березюк  
Микита Олександрович 

КЗО “Середня 
загальноосвітня школа №2” 
Дніпровської міської ради 

ДНУ ім. О. Гончара 
(хімічний факультет) 

24. Алістратенко  
Нікіта Юрійович 

Криворізький гуманітарно-
технічний ліцей №129 

“Київський політехнічний 
інститут ім. Ігоря 

Сікорського” 
25. Марусяк  

Дарина Петрівна 
Криворізький гуманітарно-

технічний ліцей №129 
ДНУ ім. О. Гончара 

26. Хомуха  
Юлія Володимирівна 

Криворізький гуманітарно-
технічний ліцей №129 

ДНУ ім. О. Гончара 

27. Товстенко  
Олексій Валерійович 

Криворізький гуманітарно-
технічний ліцей №129 

ДНУ ім. О. Гончара 

28. Гайбуллаєв  
Алішер Акраліджанович 

Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №12 

Запорізький  державний 
медичний університет 

29. Шипіло  
Валерія Валеріївна 

КНЗ “Хіміко-екологічний 
ліцей” ДМР 

ДВНЗ “Український 
державний хіміко-

технологічний університет” 
30. Мамотенко  

Анастасія 
Констянтинівна 

КНЗ “Хіміко-екологічний 
ліцей” ДМР 

ДВНЗ “Український 
державний хіміко-

технологічний університет” 
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31. Богів  
Анастасія 

Володимирівна 

КЗ “Чумаківська СЗШ І-ІІІ 
ступенів” Томаківського 

району 

ДНУ ім. О. Гончара 

32. Чіпець  
Ангеліна Іванівна 

КЗ “Чумаківська СЗШ І-ІІІ 
ступенів” Томаківського 

району 

ДНУ ім. О. Гончара 

33. Данілішин  
Олександр Віталійович 

КНЗ “Хіміко-екологічний 
ліцей” ДМР 

Державна медична 
академія  м. Суми 

34. Земляний  
Валерій Констянтинович 

КНЗ “Хіміко-екологічний 
ліцей” ДМР 

Дніпропетровський 
національний гірничий 

університет  
35. Корнієнко  

Артем  Валентинович 
КНЗ “Хіміко-екологічний 

ліцей” ДМР  
Дніпропетровський 
державний аграрно-

економічний університет 
 

Інформація 
про набір учнів на І курс обласної Природничої школи учнівської молоді в 

2017-2018 навчальному році 
 

№ 
з/п Назва міст і районів 

Кількість  учасників по секціях 
Агрономія, 
ветеринарія 
і зоотехнія 

Сучасні 
біотехно

логії 

Флористика 
та зелена 

архітектура 

Психо
логія 

Хім
ія 

Екологія 
і біологія 

Всього 
учасник

ів 
1. м. Дніпро 2 5 3 7 5 8 30 
2. м. Камʼянське      2 2 
3. м. Кривий Ріг     5  5 
4. м. Марганець  2    2 4 
5. м. Нікополь   1    1 
6. м. Павлоград     4  2 6 
7. Васильківський р-н 1   1   2 
8. Дніпровський р-н 10 5 3 6 5 27 56 
9 Межівський р-н 3      3 

10. Новомосковський р-н    3 3 1 7 
11. Павлоградський р-н    1   1 
12. Солонянський р-н 3  3 2   8 

Всього 19 12 10 24 18 42 125 
 

Змістовно і на високому рівні проводиться робота з творчо обдарованою 
молоддю в міських і районних закладах позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напрямку. Лідерами в організації роботи з творчо 
обдарованою молоддю протягом багатьох років є: 

КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради (директор Боярчук І.П); 

Кз “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради (директор 
Гаврилюк А.І); 

Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
виконкому Марганецької міської ради (директор Четверикова О.М); 

КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради (директор Шепетуха Н.М); 
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КЗ “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр” (директор 
Третьяков Ю.Ю.) 

В КЗ “Дитячий екологічний центр” Камʼянської міської ради проводиться 
активна робота по виявленню та залученню інтелектуально і творчо 
обдарованої молоді в секції відділень хімії та біології, екології та аграрних наук 
Дніпропетровського відділення Малої академії наук учнівської молоді України 
та обласної Природничої школи учнівської молоді. 

11 вихованців центру приймали участь у міському етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук, 8 з них стали переможцями. В обласному етапі конкурсу прийняло участь 
6 вихованців, 4 з них стали переможцями. В конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт учнів-членів обласної Природничої школи прийняло 
участь 7 вихованців, 6 із них яких стало переможцями.  

Всі вихованці ДЕЦ – випускники МАНУМ і обласної Природничої школи 
стали студентами вищих навчальних закладів України. 

На базі КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району”  
Криворізької міської ради для обдарованої молоді працює міська літня 
біологічна школа (далі – ЛБШ) за відділеннями: зоологічне, дендрологічне, 
ботанічне, екологічне, ландшафтного дизайну, квітникарства та овочівництва.  

Програма школи розрахована на 40 академічних годин, включаючи 
лекції, практичні та екскурсійні заняття. Також для учнів відводиться від 10 до 
20 академічних годин для самостійної роботи, консультацій та підготовки 
наукових звітів за підсумками міської літньої біологічної школи.  

Під час роботи міської літньої біологічної школи проводяться лекційні 
заняття та польовий практикум, як на базі КПНЗ “СЮН Покровського району” 
так і Криворізького ботанічного саду НАН України, також працювали 
екскурсійні майданчики парків та скверів Покровського району.  

На початку вересня поточного року для учнів Літньої біологічної школи 
була проведена установча конференція за результатами літньої польової 
практики “Здібності. Праця. Талант”. Метою якої було обговорення участі 
вихованців гуртків СЮН в природоохоронних акціях, залучення учнівської 
молоді до наукової та експериментально-дослідницької роботи про наробки, 
зібрані під час літньої польової практики.  

Змістова робота проводилась з  творчо обдарованою молоддю в міському 
еколого-натуралістичному центрі дітей та учнівської молоді виконкому 
Марганецької міської ради. Творчо обдарована закладу брала активну участь у 
інтерактивних конкурсах та заходах: 

 

 

Обласні та регіональні 
заходи 

всеукраїнські міжнародні Всього 

І місце - 8 І місце - 1 - І місце- 8 
ІІ місце -7 ІІ місце -3 - ІІ місце-9 
ІІІ місце - 6 ІІІ місце -3 - ІІІ місце- 8 
Всього: 21 Всього: 7  Всього: 28 
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З метою проведення консультацій з виконання науково-дослідницьких робіт 
слухачами МАН та Природничої школи керівники гуртків ЕНЦ підтримують 
тісний зв'язок з науковцями вищих навчальних закладів: Дніпропетровського 
національного університету ім. О. Гончара, Дніпропетровської медичної академії, 
Українського державного хіміко-технологічного університету, Національного 
гірничого університету.    

 

6.3 Організація та зміст заходів з патріотичного виховання 
 

На виконання Указу Президента України “Про стратегію національно-
патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”, з метою 
формування у молодого покоління почуття вірності, любові до Батьківщини, 
турботи про блага свого народу, в закладах освіти області активно велася 
робота з національно-патріотичного виховання.  

Наведемо декілька прикладів: 
23 січня 2017 р. в КЗО “ОЕНЦДУМ’ було проведено літературно-музичну 

композицію “Любіть Україну всім серцем своїм!” Захід підготували юннати 
гуртка “Юні квітникарі”. До заходу гуртківці намалювали тризуб, оформили 
виставку “Свято Злуки: унікальні фото від Інституту національної пам'яті. 

Метою заходу було ознайомлення  юннатів з історичними подіями 
народження Соборної України, виховання в учнів таких якостей особистості, як 
патріотизм, активна громадянська позиція, почуття любові до Батьківщини, 
українського народу, державної мови, розуміння того, що від сумлінної праці й 
навчання кожного, від усвідомлення себе часткою українського народу залежить 
сучасне та майбутнє нашої держави. 

В ході заходу юннати розповідали про події, які відбувались у 1917-1919 
рр., представили театральну мініатюру, присвячену Україні та ролі нашої молоді 
у становленні міцної держави, звучав Гімн України, діти розповідали вірші, 
співали пісні.  

Глядачі не залишилися байдужими – слухали та співали разом з 
артистами, дивились кліп-презентацію “Це моя Україна”. 

В ході заходу діти впевнилися у розумінні того, що обов’язком кожного 
громадянина є збереження та зміцнення рідної держави.  

16 лютого 2017 року в КЗО “ОЕНЦДУМ” відбувся захід, присвяченій 99-
річниці від часу бою на залізничній станції Крути.  

Метою заходу було формування почуття патріотизму, любові та поваги 
до свого народу та його історії.  

Вихованці закладу, які були учасниками заходу, заслухали інформацію 
про історичні події 1918 року, що відбулися на Чернігівщині. Також 
переглянули уривок з фільму “Лист без конверта” із серії “Невідома Україна”. 

Діти мали змогу ознайомитися з тематичними відеокліпами авторських 
пісень, присвячених героям Крут: піснею кобзаря Володимира Горбатюка 
“Рабів до раю не пускають” та піснею  Сергія Василюка “Ніколи не плач”. 
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В створенні цих медіапродуктів були використані кадри історичних 
реконструкцій та тематичних фільмів, що дало змогу юннатам краще зрозуміти 
запропоновану тему.  

Потім діти власноруч створили колективну роботу – “Вінок пам’яті”. 
Кожна квітка у вінку має своє символічне значення і одним із завдань було не 
лише вплести її до вінка, а й пояснити, чому саме ми можемо її використати. 

 Подвиг українських юнаків навічно залишиться в історії як символ 
патріотизму, національної  гідності, жертовності  в боротьбі за незалежну 
Україну. 

20 лютого 2017 року на базі КЗО “ОЕНЦДУМ”, відбулося інтерактивне 
заняття, присвячене Героям Небесної Сотні “Феномен Людини – феномен 
Небесної Сотні”.  

Важливою складовою заняття стали інтерактивні вправи – “Розтули 
кулак”, “Колесо життя”, міркування над етапами зрілості людини,  проблемами 
масштабу її мислення. Разом з дітьми  педагоги шукали  відповіді на питання, в 
чому полягає феномен Людини, феномен Героїв Небесної Сотні і чому 
“Людина – це ланцюг її вчинків”. Під час заходу лунав вірш А. Дмитрук 
“Умирают все одинаково…”, були показані кадри декламації вірша “Кавказ” 
Сергієм Нігояном, нашим земляком,  якого  снайперська куля скосила вранці 22 
січня 2014 року — у день державного свята Соборності та Свободи.   

Показ презентації “Герої Небесної Сотні” супроводжувався піснею 
Василя Михайловича “Небесна Сотня України”. Лунали пісні  гурту “Отава” –
“Козацька доля”, та гурту  “Тартак” – “Лицарський хрест”, адже пісні, як 
естафета, передають від покоління до покоління історичну правду вікової  
героїчної боротьби народу за волю. Для становлення особистості дуже важливо 
пам’ятати Героїв, що загинули відстоюючи незалежність нашої держави, честь 
та гідність людини. 

Лунали слова вдячності захисникам України, які гідно несуть свою 
службу в зоні бойових дій на Сході України. Тож будемо гідними пам’яті 
Героїв.  

Упродовж квітня 2017 року юннатами КЗО“ОЕНЦДУМ”, учнями КЗО 
“Середня загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської ради була 
проведена акція “Обеліск”, проведені роботи з благоустрою могили бійців 
легендарного бронепоїзду. 

В межах діяльності відеолекторію “Екологія ХХІ століття” організовано 
перегляд відео-фрагментів художніх і документальних фільмів, які 
відображають події Другої світової війни. В гуртках проведені уроки мужності 
за цією тематикою. Зроблені вітальні листівки до Дня Перемоги у Другій 
світовій війні та квітки пам’яті – маки з паперу.  

4 травня для юннатів КЗО“ОЕНЦДУМ” було проведено екскурсію до 
музею та меморіалу форсування Дніпра с. Військове Солонянського району 
Дніпропетровської області. Діти відвідали музей при комунальному закладі 
освіти “Військова середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Солонянської 
районної ради. Вчитель історії Пшеничних В.С. провела для вихованців 
КЗО“ОЕНЦДУМ” цікаву та змістовну екскурсію по музею школи. Діти 
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побачили артефакти воєнних років: снаряди, каски, особисті речі солдатів 
Другої світової, поклали квіти до меморіального комплексу форсування Дніпра, 
де 26 вересня 1943 року радянські війська форсували річку і захопили один з 23 
плацдармів. Сам монумент символічний. На передньому плані видно плити – це 
понтони, завдяки яким десант висадився на правому березі. Далі йде плита, на 
якій представлені всі підрозділи, що брали участь у битві. Ця ж плита 
символізує висоту, яку взяли воїни. Пам’ятник невідомому солдату ніби 
врізався  в курган – Символ Східного валу. Багато солдат загинуло, але свій 
обов’язок перед Батьківщиною виконали, вибили ворога з неприступної 
фортеці.  

5 травня 2017 року вихованці КЗО“ОЕНЦДУМ” поклали квіти до 
монументу“ Слави” м. Дніпра., взяли участь у літературно-музичній композиції 
“День пам’яті та надії”. Вихованці еколого-естетичної студії КЗО“ОЕНЦДУМ” 
читали вірші, присвячені подвигу солдат у воєнні роки, звучали пісні воєнної 
тематики.”.  

23 травня 2017 року в КЗО “ОЕНЦДУМ” було проведено свято “День 
Європи – символ миру”, в якому взяли участь юннати гуртків “Флористика” та 
“Юні квітникарі”.  

В ході свята діти ознайомилися з історією створення Євросоюзу,  
культурою та традиціями країн, що входять до його складу. Подивилися 
відеофільм, в якому були представлені європейські країни, їх культура, побут 
народу, традиції. Особливо було наголошено, що Україна – європейська 
держава, що має багатовікову історію, культуру, яка не поступається 
культурному спадку європейських держав. 

Діти брали участь у відео-вікторині, в якій за відео-візитівками і 
короткими характеристиками відгадували країни Євросоюзу. Знайомилися з 
народними іграми європейців, з задоволенням грали в гру “Пожежна команда”. 

В залі лунали гімн Євросоюзу (заключна частина 9 симфонії “Одна 
радості” Л.В.Бетховена), українські пісні. Символічно, що День Європи 
відмічається в травні місяці, також як День Пам’яті та Примирення, День 
Перемоги. Ведучі свята підкреслили важливість усвідомлення того, що 
нинішньому європейському союзу передували кровопролитні війни, і що зараз 
мир в країнах Євросоюзу боронять українські воїни в зоні АТО на сході  

До Дня захисника України, що відзначається в Україні 14 жовтня у день 
святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва, 
на базі КЗО “ОЕНЦДУМ” був проведений масовий захід з вихованцями в 
рамках якого діти подивилися документальний фільм, присвячений захисникам 
України. Було проведено бесіду, присвячену мужнім захисникам України, 
Після перегляду фільму відбулося жваве спілкування у форматі: питання – 
відповідь. 

В грудні на базі КЗО “ОЕНЦДУМ” був проведений захід, присвячений 
Дню Збройних Сил України, який щорічно відзначається 6 грудня. 

 В заході взяв участь офіцер запасу Збройних Сил України, кавалер 
Ордена Богдана Хмельницького Кошка Дмитро Олександрович. 
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Упродовж заходу вихованці переглянули відео-ролики “Збройні сили 
України”, “Мій лицарський хрест” та “Кожен із нас”, не залишила байдужими 
пісня Христини Панасюк “Нас не зламає холодна байдужість”, присвячена всім, 
хто боронить мирне небо над Україною: захисникам нашої країни та 
волонтерам. Діти мали змогу поспілкуватися з воїном АТО. Вихованців 
цікавило багато питань: які умови життя військових були в зоні бойових дій, чи 
отримували бійці листівки від дітей, як вони відносилися до оберегів, які 
надсилали діти, чи допомагали бійцям волонтери і багато інших. На всі свої 
запитання діти отримали ґрунтовні відповіді. 

Захід сприяв вихованню патріотичних почуттів вихованців, формуванню 
дружби, взаєморозуміння та взаємоповаги, вшануванню героїзму й мужності 
воїнів АТО та волонтерів, які докладають багато зусиль для захисту нашої 
держави на сході України.  

Також у грудні в закладі був проведений захід, присвячений вшануванню 
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

Метою заходу було формування екологічно-грамотної, інформаційно-
обізнаної особистості, патріотично-налаштованого громадянина держави, який 
вищою цінністю вважає піклування про здоров’я, добробут, благополуччя та 
безпеку народу. Під час заходу вихованці ознайомилися з історію 
Чорнобильської трагедії, переглянули документальні кадри відеохроніки. 

19 грудня 2017 року вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ” відвідали бійців 
Збройних Сил України у Дніпровському військовому госпіталі. Діти привітали 
військових з Днем Святого Миколая, подарували  смаколики до свята. 

Готуючись до зустрічі, діти вивчили вірші для бійців, а деякі навіть 
написали власні поетичні строки, присвятивши їх Героям АТО. Зустріч не 
залишила байдужими ні воїнів, ні вихованців.  

Світлини на пам'ять збережуть тепло долонь та сердець, велику вдячність 
та шану всім захисникам рідної землі, які воювали в 2014-2016 роках та воїнам, 
які  зараз у 2017 році боронять мир та незалежність рідної України.  

 
VIІ. Науково-дослідницька робота та практична природоохоронна робота 

 

7.1. Робота на навчально-дослідних земельних ділянках, об’єктах 
захищеного ґрунту, куточку живої природи тощо 

 

Сучасні тенденції розвитку освіти надають можливість учням на  
навчально-дослідних земельних ділянках (далі - НДЗД) загальноосвітніх 
навчальних закладів та закладів позашкільної освіти поглибити, конкретизувати 
та закріпити знання з природознавства, екології, біології, а також озброїти 
вихованців вміннями та навичками по агротехніці вирощування 
сільськогосподарських культур, першими економічними знаннями, які вони 
можуть отримати під час розрахунків норм висіву насіння, внесення добрив, 
запланованих врожаїв тощо. Учні, які працюють на НДЗД, повинні вміти 
проводити спостереження, порівнювати та знаходити відмінності між 
рослинами на контрольній та дослідній ділянках, між тваринами піддослідної і 
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контрольної групи, а також володіти ручним інвентарем, лабораторним 
обладнанням, деяким сільськогосподарським знаряддям. НДЗД також можна 
використовувати для вирощування та виготовлення натурального роздаткового 
матеріалу, вирощування овочів для тварин навчально-дослідного 
тваринницького комплексу (далі - НДТК). 

В 2017 році за статистичними даними в області працювало 910 шкіл, з 
них - 420 мають навчально-дослідні земельні ділянки, з них відповідає 
Положенню – 75. Кількість НДЗД зменшується, це пов’язано з процесом 
оптимізації шкіл у сільській місцевості, а також обмеженням водопостачання 
влітку при температурі повітря до 400С, звільненням багатьох учнів від роботи 
на НДЗД за станом здоров’я, відсутністю малогабаритної техніки, відсутністю 
оплати вчителю за роботу на НДЗД тощо.  

Серед профільних позашкільних закладів освіти кількість НДЗД 
зменшилась через реорганізацію в кінці року КПНЗ ”Станція юний натуралістів 
№2” Дніпровської міської ради та ліквідації КПНЗ “Павлоградський районний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”.  

На сьогодні 9 закладів позашкільної освіти мають НДЗД (загальна площа 
– 5,043га), а саме: 

- КПНЗ “Станція юних натуралістів” Тернівського району Криворізької 
міської ради – 0,3209га; 

- КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради – 0,222га;  

- Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради – 0,2 га;  

- КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради – 0,518 га; 
- КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. Павлограда – 0,3 га; 
- КЗ “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр” – 0,176 га; 
- КПНЗ “Станція юний натуралістів” Дніпровської міської ради – 0,646га; 
-КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 

Дніпровської районної ради – 2,07 га; 
- КЗО “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 

молоді” – 0,59 га. 
Робота по впорядкуванню території НДЗД проводилась в закладах освіти 

згідно плану роботи, наказу про організацію роботи на пришкільній ділянці, 
графіку роботи в літній період.  

Зразкові НДЗД мають заклади позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму мм. Кривого Рогу, Кам’янського, Дніпровського, 
Магдалинівського, Павлоградського районів, КЗО “ОЕНЦДУМ”, де зі знанням 
своєї справи керівники гуртка. враховуючи методичні поради вчених та 
спеціалістів-аграріїв, проводять необхідну організаційну та науково-
дослідницьку роботу з дітьми за завданням вчених Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного університету, Дніпропетровського 
національного університету ім. Олеся Гончара, ботанічного саду ДНУ, 
Українського державного хіміко-технологічного університету, Інституту 
зернового господарства НААН України та інших наукових установ. Завдяки 
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співпраці з вченими поновлюються тематики дослідницької роботи юннатів за 
сільськогосподарським напрямком. Вчені ВНЗ постійно запрошуються для 
участі в семінарах, масових заходах, для консультацій по проведенню 
досліджень тощо. 

Завдяки постійним контактам з вченими вищих навчальних закладів та 
дослідних установ корегується тематика дослідницької роботи і зацікавленість 
юннатів в проведені досліджень. Учні випробовують нові сорти та гібриди 
овочевих, польових, плодових культур, вивчають строки посіву насіння, 
розсадний і безрозсадний способи вирощування овочевих культур, вплив 
обробки насіння стимуляторами росту, мікроелементами, біогуматом, вплив 
агроволокна, мульчування ґрунту різними матеріалами, знайомляться з 
агротехнікою вирощування сільськогосподарських культур. 

Прикладом для багатьох шкіл є організація роботи на НДЗД у  
Павлоградському районі в комунальних закладах “В’язівоцька ЗШ І-ІІІ 
ступенів”, “Богуславська ЗШ І-ІІІ ступенів”, КЗ “Богданівська ЗШ І-ІІІ 
ступенів”, КЗ “Новоруська ЗШ І-ІІ ступенів” (керівники НДЗД Гулак Л.В., 
Гусєва Н.П., Мірошніченко С.О., Васадзе О.М.). Тут дотримана методика 
проведення польових дослідів: сплановані сівозміни, виділені варіанти і 
повторності, на етикетках вказана тематика дослідів. Дослідницька робота в 
закладах освіти проводиться за завданням  кандидата с/г наук, доцента кафедри 
рослинництва ДДАЕУ Котченко М.В., за завданням кандидата с/г наук 
Харківського інституту насінництва Авраменка С.В. та за завданням товариства 
“Шторм”. 

В Магдалинівському районі стабільно працюють НДЗД у комунальних 
закладах “Заплавська СЗШ І-ІІІ ступенів” (Сова С.Я.), “Першотравенський 
НВК” (Дурдука П.Ф.), “Ковпаківська СЗШ І-ІІІ ступенів” (Онищенко Г.І.), 
“Личківська СЗШ І-ІІІ ступенів” (Колп С.В.). Основний напрямок роботи – 
овочівництво, рослинництво. Врожай, отриманий на шкільних ділянках, 
використовується в їдальнях для харчування учнів. Так, КЗ “Заплавська СЗШ   
І-ІІІ ступенів” співпрацює з агроформуванням “Лідія”. За завданням 
управляючого цього господарства, а він одночасно є і агрономом, учні 
проводили різноманітні досліди. На НДЗД закладу більше уваги приділялось 
польовим культурам. Від агроформування школярі отримали посівний матеріал 
і завдання по сортовипробуванню тих чи інших сортів, гібридів. За проханням 
школи агроформування допомагало і технікою: проводили оранку, 
культивацію, посів. Під керівництвом вчителя біології Сови С.Я. учні вивчали 
різні сорти ячменю, пшениці, гібриди соняшнику, кукурудзи. Проводячи 
дослід, учні відмічали фенологічні фази розвитку рослин, підраховували 
врожайність, рентабельність вирощеної культури і звітували у господарство 
про свої дослідження.  

Учні закладів освіти Дніпровського району працюють на навчально-
дослідних земельних ділянках та квітниках шкіл, на базі фермерських, 
родинних господарств, приватних підприємств та присадибних ділянок. На базі 
18 освітніх закладів району сформовано відділки: овочевих та польових 
культур, квітково-декоративний, дендрологічний, колекційний.  
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Навчально-дослідна земельна ділянка КПНЗ “ЦЕНТУМ” (далі – Центр) 
Дніпровського району відповідає Положенню про НДЗД і становить 2,07га. На 
ній сформовано  відділки:  овочеві культури – 0,44га, польові культури – 0,6га, 
плодово-ягідні – 0,06га, колекційний відділ – 0,08га, квітково-декоративний 
відділ – 0,8га, дендрологічний – 0,09га, закритий ґрунт: навчальна теплиця – 
120м2, оранжерея – 140м2; зоолого-тваринницький відділ включає 
тваринницький комплекс, навчальну пасіку, живий куточок. У Центрі 
навчаються і працюють діти за різними напрямками: юні овочівники, лісівники, 
тваринники, квітникарі, бджолярі. Важливо те, що проводячи дослідницьку 
роботу, учні бачать результати своєї праці. Робота учнів у літній період 
здійснюється у трудових бригадах відповідно до Положення про учнівські 
навчально-виробничі бригади. 

Тісно співпрацюють учні КЗ “Горянівський НВК”, КЗ “Обухівський НВК 
№2” та КЗ “Обухівська СЗШ №1” з Центром. Із числа школярів цих шкіл 
створені бригади: бджолярів, лісівників, тваринників, овочівників та 
квітникарів, які доглядають за тваринами, рослинами, проводять дослідження.  

На НДЗД Центру юннати провели таки дослідницькі роботи: 
“Сортовивчення середньоранніх томатів”, “Вплив прищипування стебла на 
врожай гарбузів”, “Прискорене розмноження жоржин”, “Сортовивчення 
моркви”, “Вплив кореневого обробітку препаратом “Вимпел” на розвиток та 
врожайність томату Торбєй F1”. 

В 2017 році юннатами вирощено продукції для тварин та птиці живого 
куточка: кукурудзи – 80кг, гарбузів - 60кг, буряка – 65кг, моркви - 80кг.   

В Криничанському районі в 7 школах НДЗД відповідають Положенню. 
Основна частина площі відведена під польову, овочеву сівозміну, плодово-
ягідний, квітково-декоративний відділки. Кращі ділянки в КЗ “Аульська СЗШ І-
ІІІ ступенів” (Власенко В.Г.), КЗ “Степанівська СЗШ І-ІІІ ступенів” (Труханова 
Л. С.), КЗ “Маломихайлівська СЗШ І-ІІІ ступенів” (Соламаха В.Ф.). Цікавий 
дослід було проведено на базі КЗ “Степанівська СЗШ І-ІІІ ступенів” за темою: 
“Сортовивчення сорго віничного”. 
Схема досліду: 
1 варіант – Сорт “Українське 20” - стандарт; 
2 варіант – Сорт “Вавіген 100”; 
3 варіант – Сорт “Таврійське 2”. 
Мета досліду – дати оцінку продуктивності районованих сортів віничного 
сорго; визначити найбільш продуктивний сорт порівняно зі стандартом. 
Висновок: На основі одержаних результатів проведених досліджень учні 
зробили такі висновки: 

1. Із сортів сорго віничного, що вивчалися, можна виділити сорт Вавіген 
100, який забезпечив достатньо високу врожайність технічної сировини для 
виготовлення віників – 79,1 ц /га, що на 13,6 ц/га або на 20,7 %  вище стандарту 
сорту Українське 20. Урожайність сорту Українське 20 – 63,5 ц/ га, а 
Таврійське2 – 68,3 ц/га, що на 2,8 ц або на 4,3 % вище стандарту Українське 20. 

2. Урожайність насіння у сорту Вавіген була 22,4 ц/га, що на 4,1 ц/га або 
18,3 %  вище за стандарт Українське 20, урожайність якого була 22,4 ц/га, 
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урожайність у сорту Таврійське 2 склала 18,9 ц/га, що на 3,5 ц/га або 15,6 % 
нижче стандарту.  

3. Займатися сорго віничним економічно вигідно. При своєчасному посіві 
й догляді за рослинами сорго можна одержати з 1 га від 3,2 до 3,7 тис. віників 
при нинішній ціні на віник 50 грн. При цьому, крім врожаю волотей для 
виготовлення віників, можна отримати також і зерно, яке може бути 
використано на фураж.  

В Межівському районі проводилась також різнопланова дослідницька 
робота у РКЗО “Володимирівська СЗШ І-ІІІ ступенів” (Сидоренко В.І), 
“Слав’янська СЗШ І-ІІІ ступенів ” (Цап С.І.), заслуговує на увагу діяльність в 
Томаківському районі в КЗ “Зорянська СЗШ І-ІІІ ступенів” (Третяк О.В.), в 
Солонянському районі – КЗО “Письмечівська СЗШ І-ІІІ ступенів” (Пивоварова 
Л.М.) та інших.  

В Синельниківському районі значна увага приділяється профорієнтації 
учнів за сільськогосподарським напрямком. Краща НДЗД в КЗ“Майська СЗШ І-
ІІІ ступенів” (Николенко С.П.), де звертається увага на NO-TILL технологію, як 
технологію ресурсозберігаючого землеробства. В цьому році Сулік Дар`я, 
учениця 8 класу школи, провела дослідницьку роботу за темою: 
“Сортовипробування кукурудзи з використанням NO-TILL технології в 
степовій зоні України”. Учні цих закладів - активні учасники обласних та 
Всеукраїнських конкурсів та акцій за сільськогосподарським напрямком. 

На високому рівні проводиться робота по формуванню професійної 
спрямованості учнів за сільськогосподарським напрямком в КПНЗ “Станція 
юних натуралістів Покровського району” та “Станція юних натуралістів” 
Тернівського району Криворізької міської ради. Не дивлячи на те, що це міські 
установи, на їх базах є НДЗД та НДТК, працюють гуртки юних овочівників, 
садівників, квітникарів, кролівників.  

Юннати КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району” не один 
рік під керівництвом Бурко С.М. займаються сортовивченням пасльонових 
культур: перцю, томатів, картоплі, вирощуючи сорти вітчизняної та зарубіжної 
селекції, різні за строками збору врожаю і смаковими якостями. На НДЗД СЮН 
впроваджуються принципи органічного землеробства. Така система 
максимально базується на сівозмінах, використанні рослинних решток, гною та 
компостів, рослинних добрив (сидерати, трав’яні настоянки), на механічному 
обробітку ґрунту і біологічних засобах боротьби зі шкідниками для підвищення 
родючості та покращення структури ґрунту. Юннати щорічно демонструють 
результати своєї праці на обласних і Всеукраїнських конкурсах та акціях: 
“Юний селекціонер та генетик”, “Мій рідний край - моя земля”, 
“Дослідницький марафон” та інші. 

В цьому році проведені дослідницькі роботи учнями КЗ “Криворізька 
спеціалізована школа № 121”, вихованцями гуртка “Юні овочівники”, за 
темами: “Вплив позакореневого підживлення мікродобривами “Чистий лист” на 
ріст, розвиток та врожайність декоративного гіркого перцю” та “Вирощування 
двох врожаїв картоплі за сезон” та інші.  
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На базі КПНЗ “Станція юних натуралістів” Тернівського району 
Криворізької міської ради юннати виконують дослідницьку роботу по впливу 
мульчування рослин на врожайність овочевих культур, прищипування стебла 
гарбузових, впливу комплексу мікроелементів на ріст та розвиток кролів та 
інші. 

НДЗД КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради 
відповідає вимогам Положення і є базою для проведення дослідної роботи 
вихованців. На ділянці проводиться робота з вихованцями за трьома освітніми 
рівнями, що враховують вікові особливості вихованців. 

В 2017 році на НДЗД проводились дослідницькі роботи за такими темами: 
- Вплив строків висіву насіння огірків на їх врожайність, (еколого-

естетична студія, керівник Гончар А. В.);   
- Дослідження впливу біогумату на ріст та розвиток зеленої маси лофанту 

анісового (гурток “Лікарські рослини”, керівник Гончар А. В.);  
- Вплив гущини сівби на ріст і розвиток рослин моркви сорту Королева 

осені (студія екологічного дизайну, керівник Скуріхіна О. П.); 
- Вплив підживлення біогуматом на врожайність кабачків (гурток 

“Природа рідного краю”, керівник Богуцька І. Г.); 
- Вплив прищипування стебла на врожайність гарбузів (гурток “Юні друзі 

природи”, керівник Земскова Л. О.); 
- Вплив способів формування куща високорослих томатів на їх 

крупноплідність (гурток “Природа рідного краю”, керівник Богуцька І. Г.) та 
інші. 

Колекція лікарських рослин радіопротекторної дії на НДЗД налічує 16 
видів: деревій звичайний, ехінацея пурпурова, фіалка триколірна, меліса 
лимонна, нагідки лікарські, м’ята перцева, м'ята холодна, ромашка лікарська та 
інші. 

Серед дослідів у квітково-декоративному відділку особлива увага 
приділяється вирощуванню та вивченню біорізноманіття сукулентів. 
Вихованцями гуртків “Основи біології” (керівник Деміх Н. О.) та “Юні 
дослідники біорізноманіття” (керівник Горєлова Т. В.) створена колекція 
сукулентів, яка на сьогоднішній час нараховує 15 видів з чотирьох родин, 
робота по поповненню видового складу рослин продовжується.  

КЗО “ОЕНЦДУМ” системно підходить до організації роботи на НДЗД, 
передбачає циклічність, послідовність і наступність взаємозв’язаних заходів, 
які розкривають сільськогосподарський напрямок.  

НДЗД закладу включає такі відділи: овочевих культур – 0,05 га; плодово-
ягідних культур – 0,02га; квітково-декоративний – 0,1га; колекційний відділ та 
відділ систематики – 0,02 га; селекційно-генетичний – 0,01 га; дендрологічний – 
0,3га; сад та виноградник – 0,03га; виробничий відділ – 0,06 га, оранжерея - 
315,1 кв. м. Навчально-дослідний тваринницький комплекс включає вольєри 
для птиці, ”будиночки” для кролів, куточок живої природи. Педагогічним 
колективом та юннатами в цьому році багато уваги приділялось 
переплануванню рокарію, збільшенню видового різноманіття квіткових та 
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чагарникових рослин, вирощуванню овочевих, лікарських культур, закладенню 
ділянки витких рослин.  

В минулому році на НДЗД КЗО “ОЕНЦДУМ” проводилась дослідницька 
робота з овочівництва, рослинництва та квітникарства. За кожним керівником 
гуртка була закріплена ділянка землі, яка відноситься до того чи іншого відділу, 
відповідно до профільності гуртків. На НДЗД юннати вивчають різні сорти та 
гібриди овочевих та баштанних культур, проводять дослідження по строкам 
посіву, впливу обробки насіння стимуляторами, вивчають адаптивні якості 
рослин до несприятливих умов. Наприклад, Крикун Г.В., керівником гуртка, 
разом з юннатами було проведено дослід за завданням вчених ДДАЕУ за 
темою: ”Вплив гумату калію на ріст та розвиток коренеплодів моркви”. За 
підсумками роботи підготовлений щоденник дослідницької роботи, який був 
відправлений на Всеукраїнську трудову акцію “Дослідницький марафон”. 
Лапіною О.П., керівником гуртка, разом з юннатами  було проведено дослід за 
темою: “Сортовипробування капусти білокачанної пізньої групи стиглості”. В 
умовах посушливого літа досліджувались сорти Білосніжка (контроль), Тюркіс, 
Кам’яна голова. При температурі повітря більше 200С всі сорти погано 
формували качани. Найкращу врожайність і стійкість до хвороб показав сорт 
Тюркіс (293 ц\га).  

Вихованці гуртків “Юні кролівники”, ”Юні охоронці природи”, 
“Любителі декоративних і свійських тварин” відповідно проводили досліди за 
темами: “Вплив строків посіву на врожайність буряка кормового” (Мізін В.В.), 
“Вплив органо-мінеральних добрив на врожайність гарбуза столового” 
(Раковець О.С.), “Сортовипробування буряку столового” (Стасенко А.В.). 
Отриманий урожай овочевих культур використовується для годівлі тварин та 
птиці НДТК. 

Робота юннатів в теплицях, парниках, оранжереях має велике 
профорієнтаційне та виховне значення. Навчальна теплиця працює протягом 
цілого року і є тим робочим місцем учнів, де у процесі дослідницької роботи 
виховуються спостережливість, уміння самостійно проводити нескладні 
дослідження. Робота в теплиці сприяє вихованню в гуртківців інтересу і любові 
до природничих наук, квітникарства, овочівництва, творчого ставлення до 
праці, професійній орієнтації. 

В області давно існує проблема ремонту, опалення та водопостачання 
теплиць, що значно впливає на стан тепличного господарства. Кількість 
теплиць – 16, деякі - працюють лише в весняно-літній період. Незважаючи на 
це, за останні роки побудовані 2 сучасні теплиці загальною площею 72м2 в 
КПНЗ “Станція юних натуралістів” Тернівського району м. Кривого Рогу. 
Кошти на будову теплиць та обладнання були надані компанією “Метінвест”. 
Серед позашкільних закладів області робочі теплиці мають: КПНЗ “Станція 
юних натуралістів” Дніпровської міської ради, КПНЗ “Центр еколого-
натуралістичної творчості” Дніпровської районної ради, КЗО “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”.  

Закритий ґрунт в КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради представлений теплицею та 2 парниками, які 
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використовуються для вирощування кімнатних декоративних квітів, 
живцювання плодово-ягідних та декоративних кущів, розсади квітково-
декоративних квітів, овочевих культур тощо.  

В неробочому стані знаходились теплиці КПНЗ “Станція юних 
натуралістів №2” Дніпровської міської ради та в КПНЗ “Станція юних 
натуралістів” Царичанської районної ради. На сьогодні перший заклад 
реформовано, а другий – ліквідовано.  

Постійно поповнюється квітами і модернізується оранжерея, яка 
знаходиться в приміщенні міського еколого-натуралістичного центру 
Марганцької міської ради. Тут проводяться тематичні екскурсії для різних 
категорій відвідувачів.  

Оранжерея КЗО “ОЕНЦДУМ” має площу 315,1 кв. м, нараховує понад 
120 видів рослин різних угруповань, використовується при проведенні 
гурткової роботи, методичних об’єднань вчителів біології, семінарів з 
квітникарства, крім того проводяться екскурсії для учнів м. Дніпра та області, 
бажаючим надаються консультації по агротехніці вирощування квітів і овочів, 
сортовому різноманіттю, розмноженню, вибагливості рослин до тих чи інших 
вимог.  

Дослідницька робота в теплицях КЗО“ОЕНЦДУМ” проводиться за 
завданням вчених ДНУ кафедри фізіології та інтродукції рослин, кафедри 
біотехнології УДХТУ. Юні квітникарі закладу протягом року вивчали різні 
способи вегетативного розмноженням кімнатних рослин та хвойних культур, 
вплив строків посіву однорічних квітів на ріст та розвиток розсади, займались 
живцюванням, вкорінюванням чагарників. Так, юні дендрологи (керівник 
Кривуля І.Г.) проводили дослід за темою: “Вплив органо-мінерального 
підживлення на квітування кал”. Юні квітникарі (керівник Крикун Г.В.) 
займались живцюванням лимоннику китайського різними способами. Юні 
квітникарі (керівник Лапіна О.П.) провели дослід “Дослідження та 
розмноження павловнії генеративним способом в різних умовах”. Кращі 
матеріали досліджень були відправлені на Всеукраїнський конкурс “Дивовижна 
теплиця”. Навесні в теплиці вирощується розсада квіткових та овочевих 
культур для висадження у відкритий ґрунт. 

В теплиці КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради можна побачити штучні екосистеми, дослідити вплив 
добрив на вирощування різних культур, вплив освітлення, температури на 
рослини, розмножити самшит, фікус, лавр, сенполії. Старанно працюють юні 
квітникарі по створенню колекції кімнатних рослин: традесканцій, бегоній, 
папоротей, фікусів, кактусів, сенполій, папоротей, кислиць. Повністю юннати 
оновили бегонію тигрову, традесканцію, рео болотне. На початку року 
гуртківцями була проведена вигонка амарилісів, які гарно прикрасили  
приміщення закладу. Навесні в теплиці була вирощена розсада тагетесів, цинії, 
лаватери, однорічних жоржин, целозії, вербени, газації, ешольції. Юннати 
провели живцювання пеларгонії, для подальшої висадки її у відкритий ґрунт, 
створили композицію на клумбі із агав. 
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В належному стані знаходиться теплиця КПНЗ “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, де на сьогодні налічується 60 видів 
рослин. Кожен вид рослин має етикетку з назвою українською та латинською 
мовами, місце походження. Педагогами закладу особлива увага приділяється 
практичній значимості теплиці. Основними завданнями роботи гуртківців в 
теплиці полягають у формуванні таких компетентностей: 

- пізнавальної – забезпечує оволодіння знаннями, що стосуються 
еколого-морфологічних особливостей, збалансованого використання і 
збереження рослин, 

- практичної – сприяє оволодінню навичками роботи з визначниками, 
експериментальної діяльності, ведення щоденників спостережень, 

- творчої – забезпечує формування творчих здібностей вихованців у 
процесі розроблення і реалізації екологічних проектів, проведення творчих 
конкурсів, 

- соціальної – сприяє вихованню дбайливого ставлення до природи, 
самореалізації особистості, професійному самовизначенню. 

В теплиці працюють гуртківці “Юні знавці лікарських рослин”, “Юні 
охоронці природи”, “Юні друзі природи молодшого шкільного віку”, “Основи 
екологічних знань”. 

При організації навчальної роботи в теплиці особлива увага приділяється 
вирощуванню та збереженню різноманіття рослин в різні пори року. Гуртківці 
особливий інтерес проявляють до відділів: квітково-декоративного та овочевих 
культур. В квітково-декоративному відділку гуртківці вирощують однорічні, 
дворічні та багаторічні квіткові рослини. Наприклад, однорічні рослини: 
агератум, антуріум, алісум, айстра, вербена, гвоздика китайська, календула, 
петунія, матіола, сальвія, флокси, жоржини, люпин. Дворічні квіти: гвоздика 
турецька, дзвоники, мальва. Багаторічні квіти: іриси, люпин, ромашка, півонія, 
волошки, флокси, тюльпани, лілії, нарциси, кали. Серед овочевих культур 
найпоширеніші такі: горох овочевий, цибуля ріпчаста, огірки, томати, а також 
кріп, петрушка, цибуля на зелень, кінза. Приділяється увага по вирощуванню 
багаторічних лікарських трав: валеріани, звіробою, м’яти, меліси.  

Протягом року проводяться екскурсії для вихованців дошкільних та учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів. Тематика екскурсій відповідає віковим 
особливостям дітей: 

- “Теплиця – перлина КПНЗ “Станція юних натуралістів” ДМР”; 
- “Теплиця – куточок наснаги, праці та відпочинку”; 
- “Експериментально-дослідницька робота в теплиці як фактор 

сучасного екологічного світогляду”; 
- “Перші кроки до великої науки” та інші. 

В КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради в робочому стані знаходяться теплиця (площа 
120м2) і оранжерея (площа 140м2), які функціонують з 1992 року. В теплиці 
вирощується розсада квіткових та овочевих рослин, проводиться живцювання 
вічнозелених рослин. Цілий рік дивує учнів квіткове різнобарв’я оранжереї. Під 
скляним дахом розмістилися рослини, більше 50 видів, що зростають у різних 
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куточках нашої планети. Протягом року юннати проводили досліди “Вплив 
різних стимуляторів утворення кореневої системи на укорінення живців 
вічнозелених”, “Вплив способів формування куща  високорослих томатів на їх 
врожайність”. В навчальній оранжереї Центру юні квітникарі провели досліди 
на тему: “Вплив підживлення розчином біогумату на ріст та розвиток 
пеларгонії”, “Способи розмноження сенполії”.   

В багатьох школах організовано зимові сади, в кабінетах – “Галереї  
кімнатних рослин”, є чимало прикладів, коли дослідницька робота учнів 
проводиться в приватних теплицях. 

В КЗ “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр” цікава 
робота проводиться з об’єктами закритого ґрунту. Керівником гуртка Оскомою 
О.В. створена велика колекція декоративних кімнатних рослин. Вона налічує 
більше 70 представників флори. Найбільш цікаві з них: 4 види гібіскусів, 12 
сортів пеларгонії зональної, 4 види драцени, 3 види кротону, 6 видів фікусів, 
різні філодендрони, тетрастігма. Створені флораріум вологолюбних рослин, 
штучний басейн з водоспадом, оформлений вологолюбними рослинами.  
Юннати гуртка “Юні охоронці природи” заклали довгостроковий дослід на 
тему “Вирощування зизифусу в умовах півдня України”. Перед посівом насіння 
пройшло обробку: 1 варіант – скарифікація, 2 варіант – замочування у 
біостимуляторі, 3 варіант – насіння з м’якоттю, 4 варіант – без м’якоті. 

Юннати гуртка проводили також дослідження на тему “Оптимальні 
умови розмноження троянди бордюрної”. Дослід проводили по варіантах: І 
варіант – укорінення у вермікуліті, ІІ варіант – у коксовому волокні, ІІІ варіант 
– у ґрунті , ІVваріант – у воді. Дослід був закладений у жовтні 2017 року, 
спостереження будуть продовжені і надалі. 

Серед закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю 10 
мають навчально-дослідні тваринницькі комплекси (НДТК), куточки живої 
природи, які є базою для проведення роботи гуртків юних зоологів, птахівників, 
ветеринарів, юних друзів природи та інших. Міні-кролеферми та міні-
птахоферми є на базі КЗО “ОЕНЦДУМ”, КПНЗ “Станція юних натуралістів 
Покровського району” та КПНЗ “Станція юних натуралістів” Тернівського 
району м. Кривого Рогу, КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. Павлограда. В 
експозиційній частині міського еколого-натуралістичного центру дітей та 
учнівської молоді Марганецької міської ради знаходяться 13 кролів, які  
відносяться до 5 порід. На базі КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради 
багато років працює клуб “Срібна підкова”, навчальна пасіка, тваринницька 
ферма, живий куточок. 

КЗО “ОЕНЦДУМ” орієнтує вихованців на професії, які потрібні в с/г 
виробництві через роботу гуртків та екскурсійну діяльність. Юннати вивчають 
різні породи кролів, промислової і декоративної птиці, доглядають за 
молодняком, знайомляться з умовами утримання та розведення, опановують 
раціони годівлі тварин та вплив різних вітамінів та домішок на їх ріст та 
розвиток. НДТК закладу нараховує 18 видів мешканців, серед них: павичі, 
фазани, кури, кролі, папуги та інші. Профільні кабінети постійно оснащуються 
необхідними навчальними посібниками, стендами, плакатами, методичними 
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розробками з врахуванням вимог сьогодення, програмами гуртків 
сільськогосподарського та зоологічного напрямку, а НДТК, “живий куточок” 
модернізуються, поповнюються новими видами тварин і рослин.  

Колектив КЗО “ОЕНЦДУМ” протягом багатьох років тісно співпрацює з 
вченими ДДАЕУ, факультетом ветеринарної медицини, а саме: з кафедрою 
епізоотології та інфекційних хвороб тварин, кафедрою клінічної діагностики та 
внутрішніх хвороб тварин, так як старших юннатів цікавить більш складна 
практична робота та дослідництво, з анатомічним музеєм тварин  ДДАЕУ, з 
зоомузеєм ДНУ та іншими закладами. Керівником гуртка Мізін В.В. 
підготовлені разом з юннатами цікаві науково-дослідницькі роботи: 

- “Дослідження особливостей утримання та розведення шиншили 
звичайної” – Січкар Тамара, учениця 5 класу КЗО “СЗШ№76” Дніпровської 
міської ради, вихованка гуртка “Юні кролівники”; 

- “Вплив збагаченого вітамінно-мінерального раціону годування на 
ріст та розвиток курей декоративних порід” – Чабан Анастасія, учениця 10 
класу КЗО “СЗШ№76” Дніпровської міської ради, вихованка гуртка 
“Птахівництво з основами ветеринарії”; 

- “Поведінкові реакції щурів в умовах надходження кофеїну” – 
Гатило Ірина, учениця 10 класу КЗО “СЗШ№76” Дніпровської міської ради, 
вихованка гуртка “Птахівництво з основами ветеринарії”; 

Останні дві роботи відправлені на Всеукраїнський конкурс юних зоологів 
та тваринників до НЕНЦ.  

Керівниками гуртків Раковець О.С. та Стасенко А.В. разом з юннатами 
підготовлені дослідницькі роботи за темами:“Розведення курей декоративних 
порід” та “Вивчення хвороб декоративних кролів. Їх профілактика” 
(відповідно), які взяли участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 
“Мій рідний край – моя земля”. 

В КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради на базі навчальної 
пасіки (15 бджолосімей) працює гурток “Юні бджолярі” (керівник Боярчук 
І.П.). Гуртківці опановують методику догляду за бджолосім’ями, добре знають 
пасічницький інвентар, різні види вуликів, технологію відкачування меду, 
вивчають хвороби бджіл та застосування лікарських препаратів в боротьбі 
проти різних захворювань.  

Юні бджолярі вивчали медоносні рослини, складали медоносний конвеєр 
для пасіки з метою визначення кількості бджолосімей, які можна утримувати на 
даній території. З метою покращення кормової бази для бджіл, юннати 
висаджували медоносні дерева та кущі, висівали трав’янисті рослини (гірчиця, 
фацелія, буркун). Проведено дослідницьку роботу “Формування відводків на 
навчальній пасіці”, “Племінна робота по бджільництву та її результативність”. 
На пасіці працюють два оздоровчі бджоло павільйони, де юннати досліджують 
вплив біорезонансної апітерапії на здоров’я людини. 

На базі тваринницької ферми працює гурток “Юні коневоди” (керівник 
Новікова А.О.). Вихованці вивчають породи коней, складають раціони годівлі, 
доглядають за кіньми. Гуртківці є активними учасниками дитячо-юнацького 
оздоровчого клубу “Срібна підкова”. В наявності є 6 коней. Основними 
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напрямками роботи клубу є: гурткова робота, навчання верховій їзді, 
відродження народних традицій, туристичні походи, обмін досвідом роботи, 
організація дитячих свят, співпраця з соціально-адаптаційною службою для 
дітей-інвалідів – застосування іпотерапії. У живому куточку утримуються 
найбільш характерні представники тварин та птахів: хом’ячки сірійські, 
джунгарські, морські свинки, шиншили, піщанки та хвилясті папуги. 

В вольєрах утримуються фазани, цесарки, качки, гуси, кури, голуби. 
Юннати доглядають за птахами, проводять спостереження за птицею.. 

В КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради у куточку живої природи утримуються найбільш характерні 
хребетні та безхребетні представники тваринного світу (комахи, риби, 
земноводні, плазуни, птахи, ссавці), є крільчатник, віварій, пташник. 
Основними напрямками діяльності юннатів в кутку живої природи є 
вирощування тварин, спостереження за їх ростом та розвитком, проведення 
дослідів по розмноженню кролів. Куток живої природи  включає: 

- внутрішнє приміщення (виставково-дослідницький комплекс) площею 
52 м², у якому розміщені демонстраційні тераріуми з павуками-птахоїдами, 
клітки з птахами та гризунами; 

- зовнішнє подвір’я, де розташовані крільчатники для утримання кролів 
та  пташник вол’єрного типу для свійських птахів; 

- гідробіологічний комплекс площею 18 м², у якому розміщені 
демонстраційні акваріуми об’ємом близько 2000 л, акватераріуми. 

В закладі проводиться наукова-дослідницька робота за напрямками: 
- дослідження кормової бази для тварин куточку живої природи; досліди 

на визначення гостроти зору, нюху, слуху у тварин; дослідження сезонних змін 
у житті тварин (в природних умовах, живому куточку);  

- дослідження впливу домашніх тварин на самопочуття та емоційний стан 
людини; 

- розмноження тварин в умовах зоологічного комплексу; 
- сезонні та добові спостереження за поведінкою тварин; 
- вивчення умовних рефлексів; 
- проведення селекційної роботи. 
В КЗ “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр” відсутні 

тваринницькі ферми, але велика увага приділяється створенню живого куточку 
та акваріумно-тераріумного комплексу, де вихованці мають змогу навчатися та 
проводити дослідницьку роботу. В живому куточку обладнано 8 скляних 
віваріїв для хом'яків, 23 клітки для ссавців, птахів і 3 великих вольєри для 
птахів. В живому куточку постійно мешкають декоративний тхір, два 
декоративних кроля різних порід, 6 морських свинок (гладкошерста і ангорська 
породи), 5 сирійських та 2 джунгарських хом’яка, дегу, 3 монгольських 
піщанки і декілька десятків декоративних пацюків. У звітному році колекція 
земноводних поповнилася двома жабами – агою та рогаткою. У вольєрах 
мешкають канюк і дика куріпка, інші птахи представлені щигликом, 
звичайними амадінами, китайськими перепелами і хвилястими папужками. 
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В акваріумно-тераріумному комплексі обладнані 4 акваріуми, 25 
тераріумів для плазунів і декоративних комах, вироблений великий 
напівводяний тераріум для утримання каймана та 3 акватераріуми для черепах, 
жаб і напівводяних рослин. У акваріумах мешкає 24 види декоративних риб.  

На території КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. Павлограда 
знаходиться НДТК, в якому проводяться заняття з юннатами та екскурсії для 
бажаючих. В приміщенні  розміщені дрібні гризуни (хом'яки джунгарські, 
золотисті), морські свинки, шиншили, кролі (сірі велетні, декоративні), фретка, 
дегу. У вольєрі з декоративними птахами мешкають цесарки, фазани (звичайні, 
сріблясті, золотисті), кури-бентамки (кучеряві, гудани, пухнасті), павичі, качки, 
а також канарки, щиглики, чижі, коноплянки, амадіни (зеброві, японські, 
рисові), зяблики; папуги: хвилясті, папуги Крамера, нерозлучники, карели, 
какарики. В НДТК входить також тераріум з 3 видами екзотичних тарганів, 
павуком-птахоїдом, червоновухими черепахами, леопардовим геконом, 
агамами, хамелеонами, равликами-ахатінами. 

З юннатами проводиться дослідницька робота за темами:  
- “Утримання та дресирування джунгарського хом'яка, як один із 

простих способів анімалотерапії”. Мета: вивчити вплив домашніх тварин на 
дитину, провести практичні дослідження особливостей поведінки та утримання 
хом'яків, вивчити повадки джунгарських хом'ячків в домашніх умовах і 
виробити у них умовні рефлекси.  

- “Спостереження за розмноженням голубів породи старокозацький 
турман та розвитком пташенят”. Мета: познайомитись з повадками голубів 
породи старокозацький турман, звернути увагу на питаннях розмноження та 
розвитку пташенят.  

- “Спостереження за особливостями розвитку новонароджених 
кроленят породи полтавська срібляста”. Мета: ознайомитись з основними 
періодами розвитку новонароджених кроленят, зміною їх ваги, особливостями 
зміни окрасу хутра. 

 

7.2. Робота учнівських лісництв. (Кількість учнівських лісництв 
області та учнів в них. Закріплена площа лісу, науково-дослідницька 
робота в учнівських лісництвах) 

 

Дніпропетровська область розташована в посушливому регіоні країни, в 
зоні ризикованого землеробства, складних екологічних умовах. Лісистість 
Дніпропетровщини дуже низька – складає лише 4,8% площі області. Більше 
80% лісів Дніпропетровщини – це штучні насадження. Наші ліси мають велике 
значення для заліснення ярів та балок, створення закінченої системи захисних 
насаджень. Тому організація роботи шкільних лісництв є актуальним і 
перспективним напрямом роботи профільних закладів позашкільної освіти 
області. 

Шкільне учнівське лісництво – це добровільне об’єднання шкільної 
молоді, яке створюється з метою здобуття учнями теоретичних і практичних 
знань з основ лісівництва, дослідницької роботи, екологічного виховання та 
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організації змістовного дозвілля на базі  лісогосподарських підприємств. 
заказників, закладів освіти. 

В Дніпропетровській області в цьому році працювало 11 шкільних 
лісництв та одне товариство, де отримували знання по основам лісознавства і 
навчались сучасним технологіям вирощування лісових культур понад 680 
учнів, а саме: 

1. Кіровське учнівське лісництво Дніпровського району; 
2. Любимівське учнівське лісництво Дніпровського району; 
3. Булахівське учнівське лісництво Павлоградського району; 
4. Кочерезьке учнівське лісництво Павлоградського району; 
5. Богданівське учнівське лісництво Павлоградського району; 
6. Учнівське лісництво КЗ “Середня загальноосвітня школи № 25” 

Кам’янської міської ради; 
7. Учнівське лісництво КПНЗ “Станція юних натуралістів” м.Павлограда 

при СЗШ І-ІІІ ступенів №12; 
8. Учнівське лісництво КЗ “Ульянівська СЗШ І-ІІ ступенів” 

Васильківського району 
9. Великомихайлівське учнівське лісництво Покровського району; 
10. Учнівське лісництво КЗ “Середня загальноосвітня школи №28” 

Кам’янської міської ради; 
11.Учнівське лісництво КЗ “Криворізька загальноосвітня школа I-III 

ступенів №123” Криворізької міської ради 
В міському еколого-натуралістичному центрі Марганецької міської ради  

працює учнівське товариство “Юннатівське лісництво” на базі  державного 
підприємства “Марганецьке  лісове господарство” (керівник товариства Луцук 
В.М, керівник гуртка ЕНЦ). 

В цьому році було організовано роботу учнівського лісництва КЗ 
“Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів №123” Криворізької міської 
ради, але через певні чинники не працювали Мишуринрізьке учнівське 
лісництво Верхньодніпровського району та Могилівське учнівське лісництво 
Царичанського району. 

В області всі діючі учнівські лісництва мають необхідну документацію: 
договір про співробітництво з державними лісгоспами, план роботи, 
щоденники дослідницької роботи з лісництва. Площа закріплених земельних 
ділянок за учнівськими лісництвами – 165га.  

З метою активізації роботи учнівських лісництв, участі дітей у 
природоохоронній та дослідницько-експериментальній діяльності в галузі 
лісового господарства, залучення учнів середньої та старшої ланки 
загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців  закладів позашкільної освіти 
до роботи на базі державних лісгоспів, проведення профорієнтаційних заходів  
в області були організовані різні конкурси,  акції, екскурсії, літні практики, 
рейди тощо. 

Активно працюють в цьому році учнівські лісництва в мм. Кам’янське, 
Павлоград, в Павлоградському, Дніпровському, Покровському районах. Багато 
корисних справ проводиться юннатами: вирощування саджанців; посадка 
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лісосмуг та догляд за ними; висадка дерев, збирання лікарських рослин, 
заготівля насіння деревних та чагарникових порід, догляд за тваринами і 
птахами взимку; охорона від пожеж та вирубок. Юні лісівники проводять також 
пропагандистську діяльність серед населення, беруть участь у семінарах для 
вчителів шкіл природничих наук, масових заходах. 

В Дніпровському районі працюють два учнівські лісництва: на базі КПНЗ 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” та КЗ 
“Любимівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради, де навчаються і працюють 120 учнів. Чимало добрих справ на рахунку 
учнівських лісництв району в 2017 році. Так, навесні, було посаджено разом з 
працівниками лісництва 10 тис. шт. сосни звичайної на площі 1,5 га, на площі 
7,6 га висадили 14,6 тис. штук дуба, обгородили 2 мурашника і виготовили 5 
шпаківень.  

Юними лісівниками було проведено акцію “Допоможемо птахам взимку”. 
Під час акції дітьми були виготовлені та розвішані 19 годівничок на території 
школи і біля своїх домівок, протягом всієї зими проводилась підгодівля птахів. 
На початку весни юні лісівники розвішали шпаківні, які радо зустріли наші 
пернаті друзі. 

Для учнів найближчих шкіл співробітниками Кіровського лісництва 
державного підприємства “Дніпропетровський лісгосп” проводились екскурсії 
до лісорозсадників та до дендропарку, де вони знайомились з вирощуванням 
рослин, використанням нових технологій, технікою, заготовляли насіння 
хвойних та листяних дерев; збирали гербарій; проводили моніторинг 
лісопатологій. 

Постійно юні лісівники проводять пропагандистську роботу, систематично 
готують виступи на природоохоронну тематику: “Ліс і його вороги”, 
випускають і розвішують листівки: “Смітник загроза лісу”, “Допоможи птахам”, 
“Ліс – джерело здоров’я”. На початку вересня члени учнівських  лісництв та 
працівники Кіровського лісництва провели профорієнтаційну та 
роз’яснювальну бесіду на базі КЗ “Обухівська СЗШ” та КЗ “Горянівський 
НВК”. 

З 27 по 29 вересня 2017 року у м. Житомир відбувся ХI Всеукраїнський 
зліт учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, 
в якому взяли участь учні Кіровського шкільного лісництва Дніпровського 
району. Мосною Юлією, ученицею 10 класу комунального закладу “Обухівська  
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1” Дніпровського району була  
проведена науково-дослідницька робота на тему: “Флора осокових лісів в 
умовах формування острівних екосистем середньої течії Дніпра в межах 
природного заповідника “Дніпровсько-Орільський” (див. розділ VІ). 

В м. Кам’янське працює два учнівських лісництва. Одне створене на базі 
КЗ “Середня загальноосвітня школи № 25” Кам'янської міської ради в 1999 
році. Опікуються роботою учнівського лісництва адміністрація школи, Гуцук 
Л. І., керівник гуртка КЗ “ДЕЦ”; Левус Л. С.,головний лісничий державного 
підприємства “Дніпродзержинський лісгосп” та Головко О. В., помічник 
лісника Радянського лісництва, котре стало для юних лісівників базовим 
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господарством. Основу діяльності учнівського лісництва складає організація 
навчально-виховного процесу, проведення експериментальної і дослідницької 
роботи та продуктивної праці учнів. Робота учнівського лісництва побудована 
на принципі самоврядування. 

За учнівським лісництвом закріплено лісу – 363 га, з них земельних площ 
під насадженнями 120 га. В плані роботи учнівського лісництва - організаційна 
робота, виробнича, навчальна діяльність, науково-дослідницька, виховна, 
культурно-масова робота, відпочинок.  

Юні лісівники-старшокласники свої дослідження проводили, як правило, 
в лісі, вивчаючи вплив екологічних факторів на особливості росту та розвитку 
трав’янистих рослин, кущів, дерев, окремих груп тварин лісу, птахів, які 
широко поширені на території області, так і рідкісних. 

Учнівське лісництво брало участь в обласному етапі Всеукраїнського 
зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх закладів та закладів позашкільної 
освіти й здобуло перемогу – ІІ місце на рівні області, нагороджене грамотою 
ДОН. 

Юні лісівники беруть активну участь у природоохоронних заходах: 
“Первоцвіти”, “Нове життя джерел”, “Посади своє дерево”, “День довкілля”,  вже 
традиційно кожного року в грудні проводиться акція “Збережи ялинку”, 
конкурс “Замість ялинки - зимовий букет”: ведуть пропагандистську роботу по 
збереженню лісової красуні – ялинки, патрулюють на території учнівського 
лісництва. Спільно з Дніпродзержинським держлісгоспом - провели 
природоохоронну операцію “Чиста планета” по очищенню від сміття берегів 
Єлизаветівської котловини. 

На базі КЗ “Середня загальноосвітня школи № 28” Кам'янської міської 
ради” та державного підприємства “Дніпродзержинський лісгосп” працює 
учнівське лісництво “Варта лісу”. За членами лісництва закріплено 0,5 га 
лісового розсадника. Члени лісництва  виконують такі основні види робіт: 

- посів та догляд за лісовими культурами; 
- виготовлення годівниць; 
- виготовлення штучних домівок для гніздування птахів (шпаківні, 

дуплянки); 
- практичні роботи по визначенню шкідників в лісовому розсаднику; 
- рейди “Зеленого патруля” по охороні насаджень від самовільних 

вирубок та пожеж; 
- практичні роботи по санітарній доочистці лісових ділянок; 
- участь у різнорівневих конкурсах на екологічну тематику. 
На заняттях гуртка “Юні лісівники”, який веде Дроздова Н. М., керівник 

гуртка КЗ “ДЕЦ” КМР, діти вивчають основи лісогосподарської справи, під 
керівництвом фахівців набувають навичок догляду за лісовими культурами, 
охорони лісу від пожеж і пошкоджень, ведуть спостереження за появою і 
розмноженням шкідників, за завданням лісгоспу збирають насіння і плоди 
дерев, лікарські рослини, проводять інвентаризацію лісу. В весняно-літній 
період учні доглядають за сіянцями сосни звичайної та клену гостролистого. Є 
шкілка, де учні допомагають висаджувати на дорощування саджанці. 
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Члени учнівського лісництва поділені на ланки: ланка охоронців лісу, 
ланка знавців лікарських рослин, орнітологічна ланка та зелений патруль. 

Учні проводять дослідження по продуктивному вирощуванню дерев та 
догляду за ними. Під керівництвом робітників лісгоспу вчаться обчислювати 
потрібну кількість сіянців для залісення певної площі, визначати потребу в 
насінні для закладання лісорозсадника, помічати дерева, які вирубуються під 
час рубок догляду, проводити облік дерев, визначати їх висоту, садити і 
доглядати ліс, сіяти розсадники; вирощують саджанці сосни, вивчають 
різноманіття флори і фауни лісництва. 

Юні лісівники проводять пропагандистську роботу на екологічну 
тематику серед школярів молодшого та середнього віку. В 2017 році вони 
підготували та провели “День захисту птахів”, “Тиждень лісу”, в ході якого 
активно велись бесіди: “Ліс у нашому житті”, “Тварини і рослини Червоної 
книги України”, “Обережно – отруйні рослини та гриби”. А закінчився тиждень 
лісу цікавими спортивними змаганнями серед членів учнівського лісництва. В 
ДП “Дніпродзержинський лісгосп” були проведені для дітей акції “Майбутнє 
лісу у твоїх руках” та “Весняна толока”.  

В 2017 році вихованцями учнівського лісництва “Варта лісу” були 
підготовлені науково-дослідницькі роботи: 

- “Алелопатичний вплив деревних порід на проростання насіння” - 
виконавець Брежнєв Олексій, робота посіла ІІІ місце на обласному етапі 
всеукраїнського конкурсу “Мій рідний край – моя земля”; 

- “Спостереження за саджанцями сосни звичайної в умовах розсадника” - 
виконавець Бабенко Ілона;  

- “Вплив густоти посіву ялини звичайної на ріст та продуктивність 
саджанців” - виконавець Швець Катерина; 

- “Лікарські рослини на території Дніпродзержинського лісництва” - 
виконавець Лаушкіна Вероніка; 

- “Сучасний стан популяцій ефемероїдів в Дніпродзержинському 
лісництві” - виконавець Білан Анастасія; 

- “Ландшафтне і біологічне різноманіття балки Сухенька” - виконавець 
Бєлоус Анастасія. 

Учні надають посильну допомогу лісництву в проведенні екскурсій для 
вивчення і опису визначних пам’яток природи, найстаріших дерев, вивчення 
рослинності, складання карт флори.  

Робота учнівського лісництва КЗ “Богданівська ЗШ І-ІІІ ступенів” 
Павлоградського району (керівник Гуртяк В.Ф.) побудована на принципі 
самоврядування. До його складу входять 40 учнів 9-11 класів, які працювали за 
завданням лісничого Чуніховського В.І. Багато років юннати проводять разом з 
лісничим плідну роботу по відновленню і збереженню лісового масиву. 
Організаційні питання вирішувала рада учнівського лісництва. 

Учнівське лісництво КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. Павлограда 
при КЗ “Середня загальноосвітня школи  №12”  багато років тісно співпрацює з 
ДП  “Павлоградський лісгосп”. Учні практично допомагають робітникам 
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лісгоспу у створенні та збереженні лісового фонду України, дізнаються багато 
нового та цікавого. 

Для збереження лісу в степовій зоні в лісництві використовуються нові 
технології, зокрема: захист сіянців сосни та псевдо тсуги шляхом використання 
агроволокон, за допомогою якого зменшується норма поливу, збільшується 
врожайність на 15-20%, а також, при використанні його у теплицях лісового 
господарства, знижуються енергозатрати. З роботою лісництва знайомлять 
учнів директор лісового господарства Чуприна В. Г., старший лісничий - 
Байматов В. В. та Йорж С.В. З учнями школи проводиться і профорієнтаційна 
робота: екскурсії, бесіди, різноманітні конкурси, виставки, пов’язані з 
охороною лісу. Учнівська молодь проводить акції по збору насіння дерев та 
кущів, зокрема дубів, каштанів. 

Юні лісівники з власної ініціативи виготовляють листівки, які доводять 
важливу інформацію про необхідність збереження лісових насаджень для 
мешканців міста, часто висвітлюють свою роботу у ЗМІ. В 2017 році було 
продовжено роботу за  проектом “Домівка для птаха”. Учнями та їх батьками 
було виготовлено  150 шпаківень, які потім передали у лісгосп. 

Колектив КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради 
творчо співпрацює  з Новокодацьким лісництвом. Основні форми роботи цієї 
співпраці відображаються в проведенні: екскурсій до заповідних зон; майстер-
класів; операції “Збережи ялинку”. 

 

7.3. Робота на екологічній стежці 
 

У 2017 році в системі ЗПО області проводилася робота на 31 екологічній 
стежці. 

На території КЗО “ОЕНЦДУМ” багато років діє екологічна стежка “Дива 
навколо нас”, яка налічує 7 зупинок: “Клумба безперервного квітування”, 
“Рокарій”, “Оранжерея”, “Живий куточок”, “Ділянка степової флори”,  
“Сад злаків”, “Сивий діамант”. Діти можуть дізнатися про особливості росту та 
розвитку рослин відкритого за закритого ґрунту, типові рослини місцевої флори 
та унікальні рослини інших кліматичних зон. На зупинці “Живий куточок” 
практикується анімалотерапія. Діти з задоволенням спілкуються з тваринами, 
дізнаються про особливості їх утримання, раціони харчування та історію 
походження видів. Всі охочі залучаються до годування тварин. Майже на всіх 
зупинках є рослини, які мають фітонцидні властивості, тому діти не лише 
пізнають нове, а й оздоровлюються. Мандрівку стежкою завершує “Сивий 
діамант” – 95 річний кущ бузини чорної, який є реліквією закладу і занурює нас 
у атмосферу давнини. 

Юннати системи ЗПО міст та районів області відвідали цікаві об’єкти на 
стежках, наприклад: 

- Марганецького ЕНЦ – “Козацтво та сучасність” – 2-х денний маршрут 
довжиною 18 км, який включає 6 зупинок “Історія м. Марганець. Перші 
копальні”, “Березовий гай”, “Р. Ревун”, “Острів. Місце колишньої козацької січі 
“Томаківська”, “Плавні – унікальний куточок заплавного лісу. Урочище 
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Ракшино”, “Каховське водосховище”, “Урочище Ракшино”, “Обеліск І.Сірка”. 
Кожна із зупинок має своє історичне, національне, екологічне значення; 

- КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради – 5 екологічних стежок: 
“Кільченська”, “Яцево”, Шевченківської, Балівської та Чумаківської ЗОШ.  
На стежках юннати вчаться визначати видовий склад рослин і тварин; збирають 
гербарій; проводять певні моніторингові та фенологічні дослідження; беруть 
участь в екологічних вікторинах, конкурсах, виступах агітбригад, брейн-
рингах; прибирають території від сміття тощо. Старші гуртківці самі проводять 
на екостежках екскурсії та заняття для молодших школярів. 

 

7.4. Робота на природоохоронних територіях 
 

З метою ознайомлення юннатів з основними об’єктами природно-
заповідного фонду області і України, залучення їх до практичних заходів по 
охороні та збереженню довкілля, в області діє програма організації літніх 
наукових практик та комплексних експедицій “Вивчаємо заповідні території 
України”. 

У 2017 році вихованці (переможці обласних, всеукраїнських профільних 
масових заходів, учні обласної Природничої школи учнівської молоді, активні 
учасники природоохоронних заходів, юннатівського самоврядування) та 
педагоги позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів області 
ознайомились з наступними природоохоронними територіями: 

- 10 квітня – природним заповідником “Дніпровсько-Орільський” 
(Дніпровський район Дніпропетровської області). Під час екскурсії 
співробітники заповідника розказали про важливість заповідання природних 
куточків України для збереження, відновлення видового складу тварин та 
рослин, а також провели екскурсію по екологічній стежині. Діти побачили 
мальовничі місця Дніпропетровщини, відчули подих весняного лісу, побачили 
первоцвіти (проліску дволисту, сибірську, пшінку весняну, зірочки низенькі), 
багато узнали про інтродуковані дерева, які добре себе почувають в умовах 
Дніпропетровщини (бархат амурський), почули пісню жайворонка лісового, 
побачили трясогузку білохвосту, побували на ділянках природного відновлення 
сосни звичайної; 

- з 15 по 19 травня – Канівським природним заповідником (Канівський 
район Черкаської області) під час проведення обласної комплексної дитячої 
еколого - краєзнавчої експедиції та нараді - навчанні для педагогічних 
працівників області (36 дітей та 14 педагогів). Для учасників експедиції було 
організовано еколого-освітню екскурсію на Зміїні острови, де діти знайомилися 
з унікальними рослинними угрупованнями, рідкісними видами рослин та грибів 
(провів кандидат біологічних наук Шевчик В.Л.), екскурсію по еколого-
пізнавальному маршруту “Біоценоз лісу” (екскурсовод – завідуючий музеєм 
заповідника Полішко О.Д.), на якій діти узнали про особливості 
геоморфологічної будови Канівського природного заповідника, особливостях 
деревинного та трав’яного покриву Канівських гір. В межах екологічного 
маршруту було відвідане Велике Скіфське городище. Науковцями заповідника 
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були прочитані цікаві та змістовні лекції “Птахи Канівського природного 
заповідника” (кандидат біологічних наук Яблоновська – Грищенко Є.Д.), 
“Червонокнижні види рослин Канівського природного заповідника” (кандидат 
біологічних наук Шевчик В.Л.), “Історія заповідної справи” (завідуюча 
сектором екологічної просвіти Кузьминська О.Я.); 

- 20 та 22 червня – зарезервованим для подальшого заповідання об’єктом 
– майбутнім біосферним заповідником “Самарський бір” (Новомосковський 
район Дніпропетровської області) під час науково-просвітницьких практик 
на базі науково-навчального центру “Присамарський біосферний, 
біогеоценологічний стаціонар ім. О.Л.Бельгарда” (с. Андріївка) (4 педагоги та 
22 юннати). Практики для юннатів були проведені під керівництвом провідних 
наукових співробітників ДНУ – Барановського Б.О., Пономаренка О.Л., 
Котович О.Є, Яковенко В.М. Вони ознайомили учнів з основними типами 
ландшафтів степової зони України, до якої відноситься і Дніпропетровська 
область, найпоширенішими видами флори і фауни Степового Придніпров’я.  
Для учасників практик були проведені екскурсії: до ландшафтного заказника 
“Комарівщина”, який включає три лісових урочища в межах привододільно-
балкових ландшафтів р. Самара, в яких представлені різні варіанти природних 
байрачних лісів, а також штучні лісові масиви з різноманітним природним 
складом (ясенові, пакленові, чернокленово-берестові діброви, біло акацієві 
насадження) з елементами степових цілинок і ділянками лук; 
- на степову цілинку, де знаходяться пробні площі ННЦ “Присамарський 
біосферний, біогеоценологічний стаціонар ім. О.Л.Бельгарда” з великим 
видовим різноманіттям вищої судинної флори, яка на території Присамар’я є 
найбагатшою за кількістю видів. Учні ознайомилися з основними поширеними, 
ландшафтоутворюючими видами степової флори: шавлією дібровною, 
молочаєм степовим, шандрою ранньою, лядвенцем рогатим, в’язелем 
строкатим, люцерною романською, вишнею степовою тощо; 
- в байрачний ліс з великим біологічним різноманіттям деревно-чагарникових 
рослин, які є домінуючими породами у Присамар’ї; 

- з 26 червня по 2 липня – майбутнім Орільським національним 
природним парком (Магдалинівський район Дніпропетровської області) під 
час проведення обласного дитячого еколого-краєзнавчого табору-експедиції 
“Боривітер” (10 дітей). Протягом роботи табору для дітей та керівників були 
проведені змістовні авто та пішохідні екскурсії: “Село Котовка та його 
околиці”;“Лебединка - Государеві лимани - Вовча Яма”; “Ковпаківські музеї - 
Півень на межі трьох областей - Ковпаківські лимани - Цар - верба”; “Козачий 
лиман - Урочище Стінка - Нехворощанський кар’єр”; “Шагарівський ліс”; 
“Левенцові кучугури - Братський ліс - Підино озеро – Куций лиман”. Кожного 
дня після проведення екскурсії в дружньому колі відбувалося обговорення її 
етапів, учасники “Боривітру” працювали з щоденниками спостережень, з 
гербарними зразками, з визначниками флори та фауни. Справжнім подарунком 
від наукового керівника табору-експедиції стала можливість для всіх його 
учасників попрацювати з бінокулярним мікроскопом, і більш детально 
роздивитися зібраний природний матеріал. Подарунком від 
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Дніпропетровського відділення Українського товариства охорони птахів стали 
орнітологічні екскурсії “Птахи Приорілля”, які провели відомі орнітологи, 
фотонатуралісти Юрій Володимирович Мухін та Петро Тимофійович Чегорка. 

Юннати системи ЗПО міст та районів області брали участь в екскурсіях 
та проводили певні дослідження в рамках природоохоронних заходів на 
територіях природно-заповідного фонду і зарезервованих для подальшого 
заповідання (близько 20 об’єктів), серед яких: ботанічні сади (ДНУ та 
Криворізький); заказники (“Самишина балка”, “Скелі Модру”, “Балка 
Крутенька”, “Топчинський” тощо). 

Додаткова інформація про роботу юннатів на природоохоронних 
територіях представлена в 6 розділі річного звіту. 

 

7.5. Практична природоохоронна робота 
 

Інформація представлена в 6 розділі річного звіту. 
 

7.6. Трудові акції, тижні, місячники до Міжнародного Дні Землі,  
Дня охорони навколишнього природного середовища 

 

Щорічна всеукраїнська акція з благоустрою “За чисте довкілля”.  
З 01 квітня по 01 листопада 2017 року учнівськими, педагогічними та 
трудовими колективами загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних 
навчальних закладів 8 міст та 15 районів взята активна участь в акції. 

Учасниками Акції, відповідно до наданої інформації, виконані наступні 
обсяги робіт: 

- упорядковано 3 464,95 га прилеглих закріплених територій, парків  
та скверів; 

- створено 27 нових дитячих майданчиків; 298 нових зелених  
зон площею 16,82 га; 

- висаджено 6 000 дерев, 6355 кущів, 130,21 га газонів та квітників; 
- очищено від сміття 249,04 км берегів водойм; 
- прибрано від сміття 2 286,65 км доріг; 
- ліквідовано 663 стихійних сміттєзвалища; 
- виконані заходи з благоустрою 1 160 пам’ятних місць Другої Світової війни; 
- проведено покоси на території 2,487 млн. м2; 
- у заходах з озеленення і благоустрою взяли участь 194 906 учасників. 
На місцях ініціювалися і проводились різнопланові заходи: 
- операції та трудові десанти “Чисте подвір’я”, “Тиждень довкілля”, 

“Місто починається з тебе”, “Чистий сквер”, “Місто без амброзії”, “Дерево – 
посаджене тобою. Бузкова алея”, “Допоможемо природі ділами”, “Зелена 
аптека”, “Саджанець”, “За життя без сміття”, “За чисті береги”, “Зупинимо 
разом поліетиленову загрозу”, “Вода – джерело життя”, “Лісам, паркам і 
скверам бути чистими”, “Довкілля чарівне наше” та “Жива зелена хвиля”; 

- екологічні акції “Посади дерево”, “Зелений паросток майбутнього”, 
“Весняний приліт птахів”, “Нагодуй пташку”, “Життя без сміття”, 
“Чисті джерела” та “Чисте місто – здорове місто”; 
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- екологічний марафон “Голос землі”; 
- майстер-клас “Подаруємо речам друге життя” та “Первоцвіти”; 
- виховні години “Птахи – наші друзі”, “Себе я бачу в дзеркалі природи”, 

“Таємниці звичайних дерев”, “Рослини - символи України”, “Чисто - це 
просто”, “Натисни на сміття”, “Аптека на підвіконні”, “Первоцвіти під 
охороною”, “День зустрічі птахів”, “День Землі”, “Природо, ти – наш другий 
дім, колиско мила, берегине славна” та “Ліс, сад, парк – оберігає землю і 
ландшафт”; 

- екологічні хвилинки “Екологія допомагає людині”, “Екологічний 
настрій моєї душі” та “Людина і природа”; 

- засідання круглого столу “Я хочу жити в чистому місті”; 
- виступ колективу екологічної просвіти на тему “Хай планета завжди 

буде вільна і чиста, первоцвіти цвітуть як барвисте намисто”; 
- флеш-моб “Жива планета”; 
- літературно-музична композиція “Природа твій дім і ти господар в нім”; 
- інтелектуально-екологічна гра “Екологічний бумеранг”; 
- диспут “Чи можемо ми допомогти у вирішенні глобальних екологічних 

проблем?”; 
- дискусія “За річки, воду і життя”; 
- ток-шоу “На якій планеті ми будемо жити?”; 
- конкурси малюнків на екологічну тематику “Ми і космос”, “Рослини – 

обереги України”, “Шкільне подвір’я майбутнього”, “Маленькі предвісники 
весни”, “Море в ласкавих долонях”, “Збережи квітучий світ”, “Моє зелене місто”; 

- фотоконкурси “Степове місто” та “Довкілля – очима дітей”; 
- виставка творчих робіт із вторинної сировини “Креативний букет 

Природи”; 
- випуск екологічних бюлетенів до “Свята зустрічі птахів”; 
- випуск екологічних плакатів “Я – дитина Природи“ та “Захисти планету 

Земля” тощо. 
Цікавий конкурс “Енерготорт” проведений на базі ЗСШ № 31 м. Дніпра 

(КПНЗ “СЮН № 2”). Учням 9-11 класів пропонували створити макет торту з 
секторами “Проблема – економія зберігання тепла, електроенергії, води”, 
“Рішення проблеми”, “Що треба робити для вирішення проблеми”. Кожна 
команда виготовила свій торт та запропонувала своє рішення проблеми. 

Досить цікава форма проведення заходу екологічного спрямування 
реалізується педагогами ЕНЦ “Енергія” м. Жовті Води – міський еко-квест,  
в рамках якого учасники квесту (команди загальноосвітніх закладів міста) 
упродовж руху за маршрутом, не тільки виконували завдання гри, а й 
знешкоджували сміття. 

Під час проведення Екологічного марафону (КПНЗ “СЮН” м. 
Павлограду) було зібрано близько 30 т макулатури, понад 20 кг вторинної 
сировини (а ще більше використано для виготовлення виробів для виставок 
“Друге життя”), 4 кг батарейок, висаджено понад 40 дерев, 120 кущів, велику 
кількість квіткових рослин, проведено 15 виступів агітбригад, прибрано та 
впорядковано понад 20 га території. 
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VШ. Аналіз роботи профільних таборів 
 

Організація літнього відпочинку дітей є однією із складових виховної 
роботи позашкільних еколого-натуралістичних закладів освіти. Результатом 
такої роботи є виховання юннатів, в яких формується рівень соціальної зрілості, 
достатньої для забезпечення їх самостійності у різноманітних сферах 
життєдіяльності. 

Протягом літнього оздоровчого періоду профільними ЗПО області була 
оздоровлена в цьому році 3441 дитина, що складає 55% від загальної кількості 
юннатів в ПНЗ. З них 37 дітей сиріт, 44 дітей – позбавлених батьківського 
піклування, 14 – дітей інвалідів, 354 – дітей з багатодітних малозабезпечених 
сімей, 48 дітей з групи ризику, 288 – талановитих та обдарованих. 

КЗО “ОЕНЦДУМ” проводив в літній період змістовну роботу по 
охопленню дітей всіх вікових рівнів організованими формами відпочинку, а 
саме: 

Під час літніх канікул вихованці ЗПО області, учні обласної Природничої 
школи учнівської молоді стають активними учасниками обласної програми 
“Вивчаємо заповідні території України”. Основним структурним 
компонентом обласної програми є організація і проведення комплексних 
еколого-краєзнавчих експедицій та польових практик для дітей та учнівської 
молоді на базі провідних заповідників країни. 

В цьому році була проведена обласна комплексна дитяча еколого-
краєзнавча експедиція та нарада – навчання для керівного та методичного 
складу закладів позашкільної освіти “Вивчаємо заповідні території 
України” на базі Канівського природного заповідника навчально-наукового 
центру “Інститут біології” Канівського національного університету ім. Т. 
Г.Шевченка (Черкаська область), участь в якій взяли 36 вихованців (переможці 
обласних, всеукраїнських профільних масових заходів, учні обласної 
Природничої школи учнівської молоді, активні учасники природоохоронних 
заходів, юннатівського самоврядування) та 14 педагогів позашкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладів з мм. Дніпра, Марганця, 
Верхньодніпровського, Васильківського, Дніпровського, Павлоградського, 
Солонянського районів, Вербківської сільської ради Павлоградського району, 
Слобожанської селищної ради Дніпровського району. В ході виїздів учасники 
ознайомилися з діяльністю цієї провідної природоохоронної установи України, 
а також підвищили свій культурний рівень завдяки відвіданню музеїв та інших 
культурних закладів міста Канів. 

З метою формування у дітей та учнівської молоді сучасного екологічного 
мислення та ґрунтовних екологічних знань, залучення їх до науково-
дослідницької, експериментальної і практичної діяльності з біології та екології, 
розвитку співпраці з Дніпровським національним університетом 
ім. О. Гончара КЗО “ОЕНЦДУМ” для вихованців обласної Природничої школи 
організував і провів у червні місяця поточного року науково-просвітницькі 
практики на базі науково-навчального центру “Присамарський, біосферний, 
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біогеоценологічний стаціонар ім. О. Л. Бельгарда”, який розташований в 
центрі унікальної природної території області – Самарського бору.  

Практики для учнів були проведені під керівництвом провідних наукових 
співробітників ДНУ на території ландшафтного заказника “Комарівщина”, 
степової цілинги, байрачного лісу.  

Також для учнів та керівників була проведена змістова оглядова екскурсія 
по території та приміщенням Присамарського біосферного, 
біогеоценологічного стаціонару, який був побудований в 90-роках минулого 
століття зусиллями педагогів та студентів літніх практик студентів.  

На базі стаціонару впродовж всі років існування проводиться 
експедиційна діяльність та польові практики для студентів природничих 
факультетів ДНУ.  

Вже традиційно у червні місяці з метою виявлення та підтримки 
обдарованих дітей та учнівської молоді, оздоровлення та відпочинку, 
ознайомлення з основними територіями та обʼєктами природно-заповідного 
фонду Дніпропетровської області, залучення до практичної природоохоронної 
екологічної діяльності по вивченню, збереженню та відновленню довкілля 
проводився обласний дитячий еколого – краєзнавчий табір – експедиція 
“Боривітер”.  

В 2017 році участь в роботі табору, який проводився на території 
Котовського навчально – реабілітаційного центру Дніпропетровської обласної 
ради, розташованого в Магдалинівському районів, одному з чотирьох базових 
районів для організації і розбудови майбутнього Орільського національного 
природного парку, взяли 10 найкращих вихованців 
КЗО “ОЕНЦДУМ”, комунальних позашкільних навчальних закладів “Станція 
юних натуралістів №2” Дніпровської міської ради та “Станція юних 
натуралістів” Царичанської районної ради. 

Обʼєктом вивчення і дослідження учасниками табору – експедиції 
“Боривітер” стали річка  Оріль з різноманітним спектром руслових і берегових 
екосистем, заплавних озер, лиманів, луків, заплавних й байрачних дібров, 
солонців, травʼянистих боліт, степових і гігрофільних чагарників, сфагно – 
осокових боліт (науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент 
Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара Манюк В.В). 

В червні протягом трьох тижнів для 60 учнів КЗО “Середня 
загальноосвітня школа № 76” Дніпровської міської ради на базі КЗО 
“ОЕНЦДУМ” була проведена літня навчально-трудова практика. 

Також з 09 по 29 червня на базі дитячого оздоровчого закладу “Мрія”  
м. Бердянськ було проведено оздоровлення 19 дітей пільгових категорій, 
вихованців ЕНЦ/СЮН області. 

Більш детально інформація про організацію літнього відпочинку дітей 
області представлена на сайті КЗО “ОЕНЦДУМ”. 
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ІХ. Аналіз роботи організаційних форм освітнього процесу за 
основними профілями діяльності в закладах позашкільної освіти та в 

закладах загальної середньої освіти (мережа, пробільність, зміст) 
 

9.1. Мережа гуртків 
 

У 2017 році мережа творчих учнівських об’єднань еколого-
натуралістичного напряму в СЮН/ЕНЦ  Дніпропетровської області складала 
453 гуртки (на 13 гуртків більше ніж у 2016 році), в яких різними формами 
екологічної діяльності були охоплені 6261 вихованець за всіма віковими 
рівнями (кількість дітей збільшилася на 70) і склала: 

 дошкільного віку – 43 гуртка / 611 вихованців (кількість гуртків не 
змінилася, в порівнянні з 2016 роком, кількість дітей знизилася на 56 дітей); 

 молодшого вікового рівня – 113 гуртків/1658 вихованців 
(збільшення  на 11 гуртків, 109 вихованців);  

 основного вікового рівня – 233 гуртки /3290вихованців (зменшення  
на 4 гуртки, 41 вихованця) ; 

 вищого вікового рівня – 64 гуртки/ 702 вихованця (збільшення  на 6 
гуртків, 58 вихованців). 

Творчі учнівські об’єднання в СЮН/ЕНЦ області працювали за 
напрямами: 

 загально-біологічним – 183 гуртки/2494 вихованця (збільшення в 
порівнянні з 2016 роком на 6 гуртків, 62 дитини); 

 екологічним – 97 гуртків/1289 вихованців (збільшення на 1 гурток, 
зменшення на 43 дітей); 

 сільськогосподарським –  39 гуртків/546 вихованців (зменшення на 
1 гурток, 16 дітей); 

 декоративно-ужитковим –  22 гуртка /284 вихованця (збільшення на 
7 гуртків, 95 вихованців); 

 квітково-декоративним – 52 гуртки /754 вихованця (зменшення на 9 
гуртків, 113 вихованців); 

 нетрадиційні нові форми –  60 гуртків/894 вихованця (збільшення 
на 11 гуртків, 118 вихованців); 

 інших гуртків – в 2017 році не було, в 2016 було 2 гуртки/30 
вихованців  

Робота творчих учнівських об’єднань здійснювалася за 92 профілями, що 
в порівнянні з 2016 роком більше на 1. 

В 2017 році робота гуртків еколого-натуралістичного напряму була 
організована в загальноосвітніх закладах області. Всього в них працювало  
 58 гуртків, які охоплювали 782 вихованця (зменшення на 135 гуртків, 1846 
вихованців). 

На базі комплексних закладів позашкільної освіти в 2017 році працювало 
73 еколого-натуралістичних творчих учнівських об’єднання з охопленням 1030 
вихованців (зменшення на 20 гуртків, 256 вихованців). 
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Всього в 2017 році в закладах освіти Дніпропетровської області діяло  584 
еколого-натуралістичних творчих учнівських об’єднання в яких додаткову 
освіту з природних дисциплін отримували 8073 вихованців (зменшення на 142 
гуртки, 2032 дітей). 
 

Кількісні показники еколого-натуралістичних учнівських об’єднань в 
закладах освіти Дніпропетровської області у 2017 

 
Типи навчальних закладів Кількіст

ь 
гуртків 

Кількість 
дітей  

І рік навч. 
гуртків/ 

дітей 

ІІ рік навч. 
гуртків/дітей 

Профільні 
еколого-натуралістичні 

заклади 
453 6261 340/4778 113/1483 

Загальноосвітні заклади 73 1030 54/770 19/260 
Комплексні 

позашкільні заклади 58 782 27/390 31/392 

Всього в закладах освіти 584 8073 421/5938 163/2135 
 

9.2. Профільність 
творчих учнівських об’єднань в мережі позашкільних еколого-

натуралістичних закладів освіти Дніпропетровської області в 2017 році 
 

Кількість 
профілів 

Профільність гуртків Всього 
груп 

Кількість 
дітей 

Гуртки екологічного профілю 
1 1. Юні друзі природи молодшого шкільного 

віку 30 445 

2 2. Юні друзі природи середнього шкільного віку 8 111 
3 3. Юні екологи 19 239 
4 4. Екологи-краєзнавці 5 76 
5 5. Екологічна біохімія 4 46 
6 6. Юні охоронці природи 10 143 
7 7. Основи екологічних знань 9 128 
8 8. Основи екологічної науково дослідницької 

діяльності 3 6 

9 9. Дослідник довкілля 1 15 
10 10. Екосвіт 3 30 
11 11. Екологія для дошкільнят 5 50 

Всього 97 1289 
Гуртки  загально-біологічного профілю 

12 1. Природознавство для дошкільників 31 453 
13 2. Юні зоологи 7 98 



105 
 

14 3. Юні орнітологи 4 89 
15 4. Біологія людини 7 97 
16 5. Основи біології 10 113 
17 6. Юні валеологи 1 15 
18 7. Юні психологи 3 40 
19 8. Юні акваріумісти 7 88 
20 9. Юні любителі домашніх тварин 3 47 
21 10. Юні біохіміки 1 15 
22 11. Юні натуралісти 2 30 
23 12. Лікарські рослини 8 102 
24 13. Любителі декоративних і свійських тварин 14 203 
25 14. Неорганічна хімія 1 15 
26 15. Узагальнюючий курс хімії 1 10 
27 16. Юні медики 1 10 
28 17. Пізнай свій рідний край 3 39 
29 18. Основи хімічних наукових досліджень 1 4 
30 19. Поглиблене вивчення хімії 1 10 
31 20. Основи ентомології 2 30 
32 21. Дендрологія з основами озеленення 6 91 
33 22. Юні хіміки 2 30 
34 23. Юні хіміки. Хімія з основами електрохімії. 4 20 
35 24. Сучасні біотехнології 3 35 
36 25. Юні лісівники 9 131 
37 26. Декоративний акваріум 1 10 
38 27. Основи біоетики 3 45 
39 28. Психологічний проектор  1 15 
40 29. Юні знавці лікарських рослин 5 76 
41 30. Основи гідробіології 5 72 
42 31. Юні дослідники біорізноманіття 1 5 
43 32. Регіональна флористика 1 10 
44 33. Природа рідного краю 18 267 
45 34. Основи здорового способу життя 1 10 
46 35. Загальна біологія 1 10 
47 36. Валеологія 6 85 
48 37. Основи цитології 1 15 
49 38. Юні ботаніки 2 24 
50 39. Основи науково-дослідницької діяльності 2 25 
51 40. Географія та ландшафтознавство 1 10 

Всього 183 2494 
Гуртки  сільськогосподарського   профілю 

52 1. Юні овочівники 11 143 
53 2. Юні рослинники 5 80 
54 3. Юні садівники 2 28 
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55 4. Юні бджолярі 1 17 
56 5. Юні генетики-селекціонери 1 12 
57 6. Основи агрохімії 2 29 
58 7. Юні фермери 2 27 
59 8. Основи ветеринарної медицини 3 40 
60 9. Птахівництво 2 30 
61 10. Юні кролівники 9 125 
62 11. Птахівництво з основами ветеринарії 1 15 

Всього 39 546 
Гуртки   квітково-декоративного  профілю 

63 1. Юні квітникарі 23 331 
64 2. Флористика 14 219 
65 3. Юні квітникарі-аранжувальники 1 12 
66 4. Юні аматори зеленої архітектури 9 125 
67 5. Юні флористи 1 10 
68 6. Флористика та фітодизайн  4 57 

Всього: 52 754 
Гуртки декоративно-ужиткового мистецтва 

69 1. Українська народна вишивка 1 12 
70 2. Бісероплетіння 1 12 
71 3. Геометрична різьба по дереву 2 12 
72 4. Народна творчість 9 128 
73 5. Петриківський розпис 3 39 
74 6. Природа і фантазія 1 15 
75 7. Народні ремесла України 3 36 
76 8. Мистецтво нашого народу 1 15 
77 9. Декоративно-ужиткове мистецтво 1 15 

Всього 22 284 
Нетрадиційні гуртки 

78 1. Студія екологічного дизайну 4 51 
79 2. Екологічний відеолекторій 2 31 
80 3. Еколого-естетична студія 12 147 
81 4. Юні фотонатуралісти 8 101 
82 5. Основи комп’ютерного моделювання з 

хіміко-біологічним нахилом 4 60 

83 6. Фотоекологи 1 15 
84 7. Основи інформаційних технологій 2 30 
85 8. Еколекторій Всесвіт 12 240 
86 9. Екологічна агітбригада 2 24 
87 10. Клуб «Молодь на роздоріжжі». 5 100 
88 11. Юні музеєзнавці 1 5 
89 12. Екологічна студія 2 25 
90 13. Екологічний театр 2 30 
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91 14. Екскурсоводи 1 10 
92 15. Екологія та краєзнавство у мистецтві 2 25 

Всього 60 894 
Всього по всім напрямкам 453 6261 

 
 

9.3. Динаміка кількості гуртків за три роки 
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9.4. 9.5. Приклади кращих гуртків (за профілями та рівнями) 
 

Початковий рівень 
 

Гурток “Природознавство для дошкільників” комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради працює на базі 
дошкільних навчальних закладів № 27, 36 (керівник Скуріхіна О.П.).  

Діяльність гуртка спрямована на виховання у дошкільників любові до 
рідного краю, формування бережливого ставлення до довкілля. 
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Керівник творчо підходить до організації занять, використовуючи 
різноманітні форми і засоби роботи: ігри, екологічні хвилинки, казкові 
розповіді, вірші, загадки, творчі завдання, презентації, конкурси малюнків, 
виготовлення поробок із природного матеріалу.  

Через гру з казковими героями діти вивчають рослини і тварини 
дізнаються про їх життя на заняттях: “Подорож краплинки”, “Планета, на якій 
ми живемо”, “Мурашка-хвалько”, “Про що розповідає зірваний листочок”. 

На заняттях гуртка вихованці доглядають за кімнатними рослинами і 
тваринами куточка живої природи, підгодовують птахів взимку. Крім того 
проводяться екскурсії в природу, де діти вчаться спостереженням за природою: 
“Пізнати дерево, квітку, кущ”.  

Екологічне виховання тісно пов’язане з краєзнавством і народознавством, 
це заняття на теми “Рослини - символи України”, “Секрети бабусиної 
скриньки”, “Веселковий віночок”, “Лелека – птах щастя”. 

Вихованці гуртка беруть участь в природоохоронних акціях “Допоможи 
птахам”, “Годівничка”, “День зустрічі птахів”. Кожне заняття гуртка – це 
маленький крок на шляху до екологічної культури, любові до рідної природи. 

 
На базі комунального закладу “Нікопольський міський еколого-

натуралістичний центр” (керівник Вовченко І.О.) для молодших школярів 
працює гурток “Юні друзі природи”. Заняття гуртка допомагають дітям 
підвищити інтерес до природознавства, розширити знання учнів у цій сфері. 

Заняття передбачають не тільки вивчення теоретичного матеріалу, вони 
також орієнтовані на розвиток практичних умінь і навичок самостійної 
дослідницької діяльності вихованців. Юннати вчаться ставити найпростіші 
досліди, оформляти творчі роботи.  

На заняттях гуртківці не тільки отримують знання, але й залучаються до 
пропаганди охорони навколишнього середовища серед учнів школи. Вони 
беруть участь в організації та проведенні Днів Екології, конкурсів малюнків, 
листівок, плакатів, виробів, фотографій. 

На заняттях гуртка у вихованців розвивається: допитливість, 
спостережливість; інтерес до природних процесів, явищ; бажання спілкуватися 
з живими об'єктами. Велику роль відіграє формування комунікативних 
компетенцій: гуртківці вчаться говорити, що зараз дуже актуально, відстоювати 
свою точку зору, захищати творчі роботи, відповідати на питання і задавати їх.  

Це дуже важливе вміння, адже багато хто соромиться виступати на 
публіці, губляться, хвилюються. Таким чином, під час гурткової діяльності 
розкриваються здібності дітей: інтелектуальні, організаторські, творчі, 
лідерські. 

До Всесвітнього дня водних ресурсів були проведені свята для дітей 
молодшого шкільного віку “Подорож крапельки” і “Подорож в царство води”. 

До Всесвітнього Дня птахів були організовані екскурсії в парк з метою 
спостереження за життям пернатих і вивчення пташиних голосів, проведені 
різноманітні конкурси плакатів і малюнків, вікторини та ігри, класні години та 
бесіди “Зустріч з пташиною зграєю”, “Дізнайся  чий голос”, “Пернаті друзі”, 
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“Кращий знавець птахів”, “Перелітні птахи”, “Зимуючі птахи”. Юннати брали 
участь в оформленні виставки “Птахи – захисники природи”, разом з батьками 
виготовили і вивісили шпаківні та годівнички  та щоденно поповнювали їх 
різноманітною їжею для птахів. Юннат гуртка Лепеха Марія зайняла ІІІ місце у 
Всеукраїнській акції “Годівничка”. 

До Міжнародного дня екологічних знань були проведені акція “Чисте 
місто – здорове місто”, екскурсії на природу “Спостереження за змінами в 
природі навесні”, конкурс малюнків “Збережи квітучий світ”, виставка 
“Лікарські рослини нашого краю”, проведена гра-подорож “Тварини і рослини 
Червоної книги”, в ході якої гуртківці розповідали екологічні казки, 
розгадували вікторини і захищали плакати. 

До Дня Землі були оформлені виставки “Бережіть Землю”, підготовлені і 
проведені бесіди “Чисто - це просто”, конкурс малюнків “Моє зелене місто”, 
акція “Чиста вулиця”. Юннати взяли активну участь у прибиранні території 
екоцентру, мікрорайону 
 

Основний рівень 
 

Гурток “Основи ентомології” КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка 
Раковець О.С.) об’єднує дітей, які зацікавленні у більш глибокому пізнанні 
неповторного світу комах. Через усю діяльність гуртка чітко проходять 
наскрізні лінії змістовних складових: когнітивна (знаннєва), проксеологічна 
(діяльнісна), аксіологічна (ціннісна), інтерактивна (поведінкова).  

На заняттях гуртка перевага надається практичним методам вивчення 
ентомофауни, визначення місць концентрації комах на території екологічного 
центру шляхом проведення вилову, фотографування з подальшим 
відпусканням у природне середовище.  

Завдяки такому підходу реалізуються мета та основні завдання програми: 
створення умов для творчої самореалізацїї і професійного самовизначення 
вихованців у процесі засвоєння базових знань з ентомології та проведення 
дослідницької роботи, надання вихованцям знань про особливості біології 
комах; сучасну класифікацію, роль комах в природі та їх значення у житті 
людини. 

Формування наукового світогляду відбувається в процесі реальних 
практичних дій, створення проектів, проведення досліджень. Так, на базі 
зоокуточку юні ентомологи працюють над створенням оптимальних умов для 
вирощування кормових комах, в полі їх вивчення – регуляція температурного 
режиму, контроль харчових вподобань, вивчення міжвидових взаємовідносин 
тарганів туркменських, австралійських та мармурових. 

Вихованці активно беруть участь у проектній діяльності, наприклад: 
“Лабіринт для тарганів”: визначають швидкість проходження лабіринту 
тарганами різних видів, розмірів, віку. В ході такої діяльності діти 
знайомляться з основами статистики, методами підрахунку отриманих даних, 
вчаться аналізувати дані спостережень, робити висновки. Ведення робочого 
журналу, допомагає упорядити дані спостережень, активізувати мисленнєву 
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діяльність. Робота з визначниками комах, фотографування окремих 
представників ентомофауни для фотоколекції, сортування комах за групами та 
окремими ознаками – всі ці активності допомагають юннатам отримувати не 
тільки знання, але й навички активної плідної співпраці в комфортному 
середовищі однодумців. Цікавий проект гуртка “Ентомологічна веселка” – 
вивчення представників ентомофауни світу , що мають забарвлення кольорів 
веселки (по 4 представники на колір) та завдання: порівняти інтенсивності 
кольору, порівняти місце проживання, порівняти назви: українські, російські, 
англійські та їх походження.  

Талановитим керівником гуртка Раковець О.С. був створений навчальний 
посібник – “Ентомологічна розмальовка. Антистрес”,. Юні ентомологи мали 
змогу порівнювати кольорові фотографії комах з чорно-білими зображеннями 
ентомологічної розмальовки, що давало можливість їм краще запам’ятати 
видові особливості тварин, сприяло розвитку творчої уяви, створенню умов для 
формування наукового світогляду. 

 

Гурток “Еколого-естетична студія” комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради (керівник гуртка Гончар А.В.) 
ставить за мету екологічне та естетичне виховання дітей, в основу якого 
покладено ідею інтегрованого навчання. Під час занять керівник розвиває у 
вихованців естетичний смак, фантазію, виявляє та розвиває творчі здібності, 
виховує бережливе ставлення до природи засобами театралізації.  

Вихованці засвоюють правила поведінки у природних умовах, вивчають 
тваринний та рослинний світ рідного краю, аналізують екологічні проблеми та 
їх вплив на життя людини. Потім через вистави, мініатюри, ігрові імпровізації 
закріпляють вивчений матеріал.  

В роботі гуртка використовуються різноманітні форми і методи – це 
групова та індивідуальна робота, вистави, міні-етюди, конкурси акторської 
майстерності, психологічні вправи, рольові ігри, вікторини, творчі звіти, 
квести, флеш-моби. 

Протягом року вихованці студії провели екологічні квести “Подорож 
екологічною стежкою”, “Ми разом збережемо енергію Землі”, свято “Рушник 
вишиваний на щастя, на долю дала”, флеш-моб “Давай повернемо Землі всі 
веселкові кольори”. 

Результат роботи екостудії − це вистави, з якими вихованці виступали 
перед вихованцями Дитячого екологічного центру, вихованцями школи-
інтернату, батьками, дідусями та бабусями. За програмою гуртка були показані 
наступні вистави:  “Надзвичайні пригоди чарівної ялинки”; “Подорож до країни 
Юнатії”; “Троє вовченят та золоте правило”; “Святий гість” - до дня Святого 
Миколая; “Формула здоров’я молодого покоління”. 

Вихованці студії є учасниками колективу екологічної просвіти 
“Гармонія”. Свій виступ на тему “Українські ландшафти, бережи їх і дбай, та 
нащадкам красу цю земну передай” вони представили на міському фестивалі 
екологічних агітбригад та на обласному етапі конкурсу колективів екологічної 
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просвіти “Земля наш спільний дім”, за що були нагороджені грамотами за 
активну участь. 

Вже традиційним в дні новорічних канікул стало проведення 
вихованцями еколого-естетичної студії щорічної благодійної акції “Джерела 
доброти” для дітей-сиріт на базі НВК “Гармонія”. Це розважальна програма 
“Різдвяні зорі” з сувенірами та солодощами.  

Вихованці студії – учасники обласного конкурсу “Лелека”, обласних 
етапів Всеукраїнських природоохоронних акцій “Дослідницький марафон”, 
“Плекаємо сад”, “Біощит”. Переможці: Кнюх Альдіна – ІІІ місце, 
Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід “Біощит”; Шинкарьова Євгенія 
– ІІІ місце, конкурс “Лелека”; Костюк Анна – грамота за активну участь, акція 
“Плекаємо сад”. 

 

Юннати гуртка “Юні лісівники” комунального закладу освіти 
“Магдалинівська станція юних натуралістів” Магдалинівської районної ради 
(керівник гуртка Сова С.Я.) займаються вивченням лісного біогеоценозу.  

Метою роботи гуртка є розширення знань вихованців про лісові 
насадження, парки і ліси України, зокрема, Магдалинівського району, 
створення умов для творчої самореалізації, духовного самовдосконалення, 
професійного самовизначення вихованців у процесі засвоєння базових знань з 
лісознавства, проведення дослідницької роботи. 

Заняття гуртка допомагають поглибити знання вихованців про 
біогеоценоз, біосферу, показати роль лісу в природі та житті людини, 
ознайомити юннатів з різноманітними лісовими мешканцями, шкідниками і 
хворобами лісу, навчити розрізняти, визначати рослини і тварини лісів нашої 
місцевості, виготовляти колекції комах, колекції насіння і деревини рослин, 
гербарії, збирати, висушувати і зберігати лікарську сировину, вирощувати 
дерева і кущі й доглядати за ними.  

Велика робота проводиться у вирішенні проблем забруднення 
навколишнього середовища, вивченні рослин і тварин занесених до Червоної 
книги. Розглядаються питання відновлення, збереження та охорони лісів. 
Членами гуртка була створена Червона книга Заплавської сільської ради, до 
якої ввійшли рідкісні й зникаючі представники флори і фауни 
Магдалинівського району. 

Щороку вихованці гуртка займають призові місця в обласних конкурсах. 
У 2017 році юннати посіли І місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 
“Юний селекціонер та генетик” та взяли участь у фінальному очному етапі 
цього конкурсу, який проходив в м. Києві. 

 

Вищий рівень  
 

Гурток “Юні хіміки. Хімія з основами електрохімії” КЗО 
“ОЕНЦДУМ”” (керівник гуртка кандидат технічних наук, доцент, Заслужений 
працівник освіти України Коваленко В.Л.) працює за авторською програмою, 
затвердженою наказом департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації. Вихованці гуртка опановують методики проведення 
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наукових досліджень в лабораторіях Українського державного хіміко-
технологічного університету.  

Педагог застосовує унікальні авторські методики проведення 
експериментальних досліджень, широко впроваджує сучасні інноваційні 
технології навчання – теорію рішення винахідницьких задач, метод кейсів,  
методи контролю евристичної діяльності, полімодальні методи тощо. Гуртківці 
вчаться командній взаємодії, особливостям ведення наукової дискусії, 
опановують вміння аргументації, удосконалюють володіння англійською 
мовою. 

Гуртківці щорічно стають переможцями Всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів. У 2017 році Самсонов Ілля та Коваленко Ксенія здобули 4 місце в 
секції “Хімія та біохімія” на Всеукраїнському конкурсі Intel-Eko Україна, брали 
участь в найбільшому міжнародному конкурсі Intel ISEF в м.Лос-Анжелесі 
(США), отримали право представляти Україну на Міжнародному конкурсі 
науково-технічних робіт учнів І-Sweep в м.Хьюстон (США), здобули срібну 
медаль (ІІ місце) в категорії “Environmental Quality” на міжнародному конкурсі 
GENIUS OLIMPIAD в м.Освіго (штат Нью-Йорк, США). Представлення 
наукової роботи на престижних всеукраїнських та міжнародних конкурсах 
сприяє особистісному зростанню молодих науковців, їх творчому 
самовизначенню та самореалізації. 

В своїй роботі “Механохімічний твердофазний синтез Ni, Ni –Al, Ni–Co 
гідроксидів” (під керівництвом к.т.н. доц. Коваленка В.Л., к.т.н., доц.  
Котка В.А. вихованці гуртка Самсонов Ілля та Коваленко Ксенія вперше в світі 
показали можливість проведення механохімічного твердофазного синтезу 
гідроксиду нікелю, виходячи з твердих речовин – гідроксиду натрію та нікель 
сульфату, алюміній нітрату та сульфату, кобальт нітрату та сульфату 
(кристалігідрату або безводного). Синтез проводили в побутовій кавомолці. В 
обох випадках доведено існування екзотермічної реакції, що проходить із 
самоприскоренням. Вивчення характеристик речовини проводили в провідних 
наукових лабораторіях 3-х країн, в т.ч. у Франції (Університет Монпельє) 

 

Гурток “Юні екологи” (керівник Мамотенко Ю.О.) працює на базі 
КПНЗ “Станція юних натуралістів ” Павлоградської міської ради. Програма 
гуртка забезпечує оволодіння знаннями про навколишнє середовище (природне 
і соціальне), усвідомлення себе частиною природи та можливість постійного 
спілкування з нею; формування екологічної культури особистості, набуття 
навичок і досвіду вирішення екологічних проблем та передбачення можливих 
наслідків власної природоперетворюючої діяльності; залучення до практичної 
природоохоронної роботи, екологічної діяльності зі збереження навколишнього 
середовища.  

У роботі гуртка юних екологів значне місце належить участі юннатів у 
масових заходах: а саме, взяли активну участь у проекті “Енергозбереження”, 
“Вода та молодь – разом у майбутнє”, займалися дослідницькою роботою  на 
тему “Зимуючі птахи” (Еволюція та походження птахів), зібрали інформацію, 
легенди,  приказки та  прислів’я про зимових птахів нашого краю, а також 
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зробили фото птахів в природі, оформили свій матеріал у вигляді презентації і 
доповіли на високому рівні. 

Взяли активну учать у виконанні практичної роботи “Годівничка для 
птахів”. Проводяться екскурсії для спостереження за рослинним і тваринним 
світом, ігри з визначення назв тварин і рослин; розв’язування кросвордів; 
відгадування загадок; зображення сюжетів про природу тощо.  

На заняттях гуртка виховується любов до природи рідного краю. 
Особлива увага приділяється екологічному вихованню юннатів через участь в 
екологічних конкурсах і акціях. Вихованці гуртка – призери акції “Первоцвіти 
Дніпропетровщіни” в номінації науково-дослідницька робота. Юні екологи 
ведуть дослідницьку роботу з учнями молодшого віку в рамках конкурсу 
“Юний дослідник”. Посіли ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського 
конкурсу “ До чистих джерел ”. Брали активну участь у Всеукраїнському 
конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-
натуралістичного напряму, Всеукраїнському конкурсі юних зоологів і 
тваринників (ІІ місце). 

В 2017 році зайняли ІІ місце в регіональному конкурсі “Вода – джерело 
життя” за підтримки народного депутата України А.В.Мартовицького. 
Юннатами гуртка було знайдено і очищено природне джерело “ Кришталевий 
струмочок ” на березі ріки Вовча. Проведено цикл трудових десантів навколо 
джерела, роз’яснювальна робота серед мешканців мікрорайону, вивчено 
тваринний та рослинний світ поблизу джерела. 

 
Х. Неформальна екологічна освіта та виховання 

 

10.1. Дитячі громадські екологічні  
та природоохоронні організації та об’єднання 

 

У 2017 році в системі ЗПО працювало 6 дитячих громадських 
екологічних та природоохоронних організацій та об’єднань. ЗПО співпрацюють 
також з 16 державними та громадськими організаціями. 

Так, КЗО “ОЕНЦДУМ” спільно з Дніпропетровським відділенням 
Всеукраїнської екологічної ліги (представник Рудаков В.М.) організував і 
провів 29 вересня трудову екологічну акцію “Природні джерела води – 
центри оазисів життя” на території балки Тунельна м. Дніпра біля виявленого 
джерела. Акція проводилась з метою дослідження, поліпшення стану та 
охорони джерел, розвитку громадянських екологічних ініціатив на 
Дніпропетровщині. Від КЗО “ОЕНЦДУМ” в Акції взяли участь 12 педагогічних 
працівників та працівників госпланки. За час проведення акції з 10 до 14 
години: благоустроєна територія – 300 м2; зібрано – 30 мішків побутового 
сміття (в основному пластик). 

На базі КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпропетровської районної ради працює 
дитяча екологічна громадська організація “ФЛОРА”. Метою її роботи є 
підтримка дітей та молоді у їх прагненні змінити себе та навколишній світ на 
краще. Організація досягає своїх цілей шляхом проведення екологічних 



115 
 
марафонів, десантів, експедицій. Екологічне виховання та освіта школярів 
здійснюється шляхом проведення екологічних вікторин, конкурсів, ігор, 
семінарів, конференцій та занять творчих об’єднань на екологічну тематику. 
Так, на приклад, до Всесвітнього дня води проведено свято “Подорож водяної 
крапельки” в дитячому садочку “Буратино” Чумаківської селищної ради. 
У святі взяли участь 28 діток, 6 батьків та 7 працівників садочку.  

У березні 2017 року в гуртках було проведено тематичні бесіди з проблем 
питної води в Україні. В навчальних закладах пройшли презентації дитячих 
екологічних проектів: “Кільчень – річка краси і надії” (КЗ “Підгородненський 
НВК № 3”), “Збережемо природні джерела води для себе та нащадків” (КЗ 
“Шевченківська ЗОШ”), “Водиця – всьому цариця” (КЗ “Підгородненський 
НВК № 4”). 
 

10.2. Дитячий екологічний парламент 
 

В КЗО “ОЕНЦДУМ” створено та діє учнівське самоврядування.  
Воно представлене дитячо-юнацькою організацією “Острів щастя”,  
яка об’єднує юннатів різного віку: учнів та дошкільнят. Дитячо-юнацький 
парламент об’єднує юннатів – учнів 5-11 класів і складається з 7 
парламентських комісій (комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури і 
відпочинку, охорони порядку, внутрішніх справ, милосердя, прес-служби),  
до яких входять юннати – депутати від гуртків закладу. Дитячо-юнацький 
парламент очолює рада парламенту, на чолі з головою ради. Направляють 
діяльність парламенту педагогічна рада КЗО “ОЕНЦДУМ” та педагоги – 
консультанти. 

До складу парламенту входять учні середнього та старшого шкільного 
віку, але до багатьох заходів залучаються також діти початкових класів . 
Дитячо-юнацький парламент бере участь в проведенні екологічних заходів 
(“Юннатівський ліс”, “Первоцвіти Дніпропетровщини”, “Птах року”, 
“Годівничка”, “Юний дослідник”), займається активною пропагандою 
здорового способу життя, природоохоронної діяльності.  

Представники парламенту здійснюють контроль за станом годівлі та 
утримання тварин зоотваринницького комплексу, режимом поливу на 
навчально-дослідних ділянках та в теплиці, підтримують порядок  на території 
КЗО “ОЕНЦДУМ” під час проведення юннатських змагань, відкритих заходів, 
свят. 

Багато уваги приділяється національно-патріотичній роботі. Члени 
парламенту неодноразово відвідували поранених бійців АТО в Дніпровському 
військовому госпіталі, обласній лікарні ім. Мечникова, брали участь в операції 
“Обеліск” (облаштування меморіалу загиблим легендарного бронепоїзду в роки 
Другої світової війни) , заходах, присвячених Героям Небесної Сотні, Дню 
Гідності та Свободи, Пам’яті та примирення, роковинам Чорнобильської 
катастрофи 

Таким чином, дитячо-юнацький парламент відіграє значну роль у 
соціалізації особистості юнната, допомагає координувати різнопланову 
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змістовну діяльність екологічного центру, сприяє становленню активного 
громадянина-патріота держави. 

Дитячі екологічні парламенти організовані і діють у Марганецькому ЕНЦ 
та на базі КЗ “Горянівський НВК” Дніпровського району (КЗ “ЦЕНТУМ” 
Дніпровської районної ради). 

У 2017 році рада ДЕП Марганецького ЕНЦ розглядала наступні питання: 
1) Імідж лідера юннатівської ради: основні складові; портрет лідера; 
2) Дозвілля та відпочинок під час зимових канікул: конкурсні та ігрові 

екологічні заходи; 
3) Робота членів ради юннатів в літній період; 
4) План роботи юннатівського самоврядування на 2017-2018 н.р. 
5) Організація роботи з міськими засобами масової інформації; 
6) Природоохоронна та натуралістична робота юннатів ЕНЦ; 
7) Участь у міських, обласних та Всеукраїнських заходах, тощо. 
 

10.3. Юнацькі секції Товариства охорони природи 
 

Протягом багатьох років при Дніпропетровській обласній організації 
Українського товариства охорони природи працює юнацька секція, яку очолює 
директор КЗО “ОЕНЦДУМ”, член президії УТОП Педан Ю.Ф. 

До складу юнацької секції входять представники та викладачі навчальних 
і позашкільних закладів, вчені, підприємці та громадські активісти, які 
небайдужі до екологічного виховання молоді. 

Юнацька секція тісно співпрацює з вищими навчальними закладами: 
Дніпровським національним університетом ім. Олеся Гончара, 
Дніпропетровською державною медичною академією, Дніпропетровським 
державним аграрно-економічним університетом, Українським державним 
хіміко-технологічним університетом. 

Також секція співпрацює з ботанічним садом ДНУ, Криворізьким 
ботанічним садом НАН України, природним заповідником “Дніпровсько-
Орільський”. 

Основні заходи, які проводилися при участі юнацької секції за 2017 рік: 
- круглі столи, присвячені “Всесвітньому дню води”, “Всесвітньому дню 

Землі” та “Дню довкілля”; 
- Всеукраїнські та обласні акції “День довкілля”, “Громадський рух за 

охорону природи України”, “День захисту Чорного моря”, “Марш парків”, 
“Чиста Україна – Чиста Земля”, “Першоцвіти Дніпропетровщини”, “Птах долі”, 
“Дах для птаха” та “Дзвони Чорнобиля”; 

- Всеукраїнські та обласні конкурси “На краще шкільне лісництво”, 
“Бережімо наші сон-трави”, “До чистих джерел”, екологічних агітбригад,  
“Юні знавці природи”; 

- висвітлення екологічних проблем області в засобах масової інформації 
тощо. 

Юннати міських та районних СЮН/ЕНЦ не задіяні до роботи юнацьких 
секцій Товариства охорони природи. 
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ХІІІ. Загальні висновки і пропозиції 
 

1. Процес ліквідації профільних ПНЗ 
До серпня поточного року мережа ЗПО еколого-натуралістичного 

напряму області, за даними Міністерства освіти і науки України, вважалася 
найбільшою в державі. 

В результаті децентралізації, створення об’єднаних територіальних 
громад, внаслідок проблем з фінансуванням в деяких регіонах області активно 
розпочався процес реорганізації та ліквідації позашкільних еколого-
натуралістичних навчальних закладів (так, у серпні поточного року рішенням 
Царичанської районної ради ліквідований районний комунальний 
позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів”).  

Подібні проблеми стоять і перед іншими позашкільними еколого-
натуралістичними закладами деяких міст і районів області – з січня 2018 року 
ліквідовано комунальний позашкільний навчальний заклад “Павлоградський 
районний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, під 
загрозою закриття - комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів №2” Дніпровської міської ради. 

На сьогоднішній день в системі освіти повністю відсутній механізм 
впливу на виконавчі рішення органів місцевої влади щодо закриття закладів 
позашкільної освіти.  

Пропозиції: 
- В разі неможливості утримання закладів з місцевого бюджету в 

повному обсязі, з метою подальшої організації і координації еколого-
натуралістичного напряму освітньої діяльності в дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладах міст і районів області необхідно 
передбачити відкриття та фінансування еколого-натуралістичних відділів при 
комплексних позашкільних навчальних закладах та профільних гуртків у 
кількості не менше ніж у ліквідованих у ЗПО. 

- Сприяти розробці відповідного нормативно-правового забезпечення 
по створенню філій при обласних ЕНЦ/СЮН. 

 

2. Відсутність обласних етапів у Положеннях про проведення масових 
заходів з дітьми та учнівською молоддю 

Одним з найважливіших завдань у роботі кожного позашкільного 
навчального закладу, зокрема обласного рівня, є збільшення охоплення дітей та 
учнівської молоді позашкільною освітою з метою задоволення їх культурно-
освітніх потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій 
самореалізації, яке реалізується через організацію участі учнів, вихованців, 
слухачів у масових заходах еколого-натуралістичного профілю.  

Основним документом, який реалізує право окремого вихованця, 
творчого учнівського об’єднання, або всього колективу навчального закладу на 
участь у тому чи іншому заході, є положення.  

З 2013 року у 80% положень про проведення всеукраїнських масових 
заходів, зокрема в тих, які затверджуються в Міністерстві юстиції України, 
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відсутній обласний рівень, і організаційно-методичне забезпечення проведення 
заходу здійснює тільки Національний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді. Це значно ускладнює, а в деяких випадках і унеможливлює 
проведення обласного (відбіркового) етапу акції або конкурсу, починаючи з 
організаційних наказів по департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
(відсутність у відповідному положенні обласного етапу не дозволяє провести 
його через наказову базу) і закінчуючи відправкою звітних матеріалів деяких 
учасників безпосередньо на НЕНЦ, незважаючи на листи КЗО “ОЕНЦДУМ” 
про відбір робіт для участі у фінальному етапі на обласному рівні. 

Лист НЕНЦ від 20.09.2018 №175 “Щодо здійснення координаційної 
діяльності очно-заочних всеукраїнських масових заходів з учнівською та 
студентською молоддю обласними ЕНЦ(СЮН)”, в кому зазначається, що 
“…координаційна робота щодо залучення учнівської та студентської молоді 
до участі в заходах на регіональному рівні, проведення відбіркових етапів, 
тощо покладається на позашкільні навчальні заклади еколого-
натуралістичного напряму обласного рівня”, ніякої юридичної сили не має і 
підставою для проведення обласного (відбіркового) етапу заходу для місцевих 
органів влади не являється. 

Пропозиція: розглянути можливість внесення змін до положень про 
проведення всеукраїнських масових заходів, а саме в розділ “Порядок і строки 
проведення” наприклад у такій редакції: 

1. Захід  проводиться у два етапи: 
I етап – обласний (відбірковий); 
II етап - Всеукраїнський (фінальний). 
 

3. Процедура афіліації участі у заходах, які проводить НЕНЦ 
Відповідно до листа НЕНЦ від 29.08.2017 №169 “Щодо запровадження 

процедури афіліації участі у заходах, які проводить НЕНЦ”, протягом 2017-
2018 навчального року до всіх положень про проведення масових заходів з 
учнівською молоддю та педагогічних заходів (конкурсів, конференцій, 
форумів) вводиться поняття “афіліація участі у заході”.  

Регламент про афіліацію участі у заходах НЕНЦ, який є додатком до 
листа, не є нормативним документом і немає ніякої юридичної сили. 

Пропозиція: привести у відповідність до законодавства України процес 
афіліації участі у заходах або в разі відсутності нормативного забезпечення 
скасувати його. 

 

4. Відсутність фахових конкурсів з педагогічної майстерності в планах 
МОН України 

У проекті Плану Міністерства освіти і науки України всеукраїнських і 
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними 
напрямами позашкільної освіти на 2018 рік  та семінарів-практикумів для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти, як і в планах на 2017, 2016 і т.д., 
відсутні заочні всеукраїнські фахові конкурси з педагогічної майстерності, хоча 
їх проведення щорічно ініціюється НЕНЦ. 
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Через відсутність фахових заходів в планах МОН, з урахуванням науково-
методичної ємності цих заходів, проблемою збереження авторського права 
тощо, на місцях є проблематичною організація участі індивідуальних учасників 
та колективів профільних ЗПО при проведенні обласних етапів, які 
передбачаються у конкурсах: науково-методичних розробок та віртуальних 
ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти, “Цікава 
школа” та “Дивовижна теплиця”  

Для організації і проведення обласних етапів цих фахових конкурсів 
затвердження їх тільки педагогічної радою НЕНЦ недостатньо. 

До того ж, всеукраїнські заочні масові заходи з дітьми та учнівською 
молоддю до плану роботи МОН внесені. 

Пропозиція: ініціювати внесення всеукраїнських заочних фахових 
конкурсів з педагогічної майстерності до плану МОН України на 2018 рік (поки 
ще він існує тільки в проекті). 

 

5. Недосконалість Положення “Про Всеукраїнську науково-методичну 
раду директорів закладів позашкільної освіти з питань модернізації 
позашкільної освіти” 

Деякі пункти відповідного Положення порушують багато питань 
стосовно повноважень науково-методичної ради та викликають певні сумніви в 
реалізації її діяльності, зокрема на місцях.  

Пропозиція: доопрацювати Положення “Про Всеукраїнську науково-
методичну раду директорів закладів позашкільної освіти з питань модернізації 
позашкільної освіти”. 
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ХІІ. 1. Педагогічний склад  

комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”  
Дніпропетровської обласної ради в 2017 році 

 
№ 
з/п 

П.І.Б.педагога Посада  Педстаж 
(на 31.12.2017) 

Загальний 
трудовий стаж 

Педагогічне 
навантаження 

(тижневе ) 
Основні працівники 

1.  Педан Юрій Федорович Директор 30.р.4 міс. 40 р. 5 годин 

2.  Майборода Інна Олександрівна Заступник директора  
з навчальної роботи 28 р.4 міс. 33 р. 8 годин 

3.  Кузьменко Марина Борисівна Заступник директора  
з виховної роботи 29 р.4 міс. 39 р. 8 годин 

4.  Калашникова Ніна Дмитрівна Завідувач організаційно - 
масового відділу 25 р.10 міс. 53 р. 8 годин 

5.  Іванус Алла Василівна Методист сільськогосподарського 
напрямку 32 р.5 міс. 32 р. 8 годин 

6.  Кондратьєва Тетяна Василівна Методист з наукової роботи 34 р.8 міс. 42 р. 8 годин 

7.  Григор’єв Денис Валентинович Завідувач відділу  
біології та екології 7 р.9 міс. 14 р. 4 години 

8.  Кривуля Ірина Григорівна Керівник гуртка  28 р.7 міс. 40 р. 24 години 
9.  Положій Лідія Василівна Керівник гуртка 14 р.10 міс. 38 р. 22 години 
10.  Крикун Галина Віталіївна Керівник гуртка 15 р.2міс. 18 р. 22 години 
11.  Лапіна Ольга Петрівна Керівник гуртка 5 р.10 міс. 33 р. 22 години 
12.  Стасенко Анастасія Віталіївна Керівник гуртка 2 р.10 міс. 7 р. 22 години 
13.  Раковець Ольга Сергіївна Керівник гуртка 8 р.6 міс.. 13 р. 24 години 
14.  Радзіковська Лілія Олексіївна Керівник гуртка 5 р.1 міс. 5 р. 22 години 
15.  Михайленко Петро Васильович Керівник гуртка 14 р. 1 міс 38 р. 22 години 
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16.  Шпітько Надія Сергіївна Керівник гуртка 3 р.8 міс. 3 р. 8 міс. Декретна 
відпустка 

Сумісники 
17.  Мізін Валерія Вікторівна Керівник гуртка 3 р.8 міс. 8 р. 14 годин 
18.  Семенова Алла Анатоліївна Керівник гуртка 41 р.4 міс. 45 р. 8 годин 
19.  Кобеза Тетяна Миколаївна Керівник гуртка 25 р.10 міс. 37 р. 6 годин 
20.  Хамініч Олена Миколаївна Керівник гуртка 30 р. 4 міс. 44 р. 4 години 

21.  Хмеловська Світлана 
Олександрівна 

Керівник гуртка 53 р. 4 міс. 61 р. 4 години 

22.  Барановський Борис 
Олександрович 

Керівник гуртка 21 р. 4 міс. 48 р. 4 години 

23.  Коломбар Тетяна Михайлівна Керівник гуртка 8 р.3 міс. 11 р. 4 години 

24.  Зажарський Володимир 
Володимирович 

Керівник гуртка 16 р.11 міс. 24 р. 4 години 

25.  Бригадиренко Віктор Васильович Керівник гуртка 16 р.5 міс. 24 р. 4 години 

26.  Зайцева Ірина Олексіївна Керівник гуртка 26 р.3 міс. 38 р. 4 години 

27.  Гармаш Світлана Миколаївна Керівник гуртка 15 р. 3 міс. 39 р. 4 години 
28.  Котченко Марина Валентинівна Керівник гуртка 15 р.11 міс. 16 р. 4 години 
29.  Коток Валерій Анатолійович Керівник гуртка 11 р.2 міс. 18 р. 4 години 
30.  Коваленко  Вадим Леонідович Керівник гуртка 20 р.2 міс. 29 р. 12 годин 

31.  Чегорка Петро Тимофійович Керівник гуртка 2,5 міс. 38 р. 4 години 

 



Участь навчальних закладів міст і районів Дніпропетровської області  
в обласних і всеукраїнських конкурсах та акціях екологічного і природоохоронного спрямування у 2017 році (станом на 29.12.2017) 

 

№ Міста, райони 

Мій рідний край,  
моя земля Лелека Біощит Птах року До чистих  

джерел 
Вчимося  

заповідувати Годівничка секція: “Практична природо-
охоронна робота та екологія” 

У П У П У П У П У П У П У П 
1. м. Вільногірськ             1 1 
2. ОЕНЦДУМ ДОР     1 1П 1 1П     4 4 
 СЮН м. Дніпро 2 2А 1 1П   5 3П 2 1П+1А 1  2 2 
 СЮН № 2 м. Дніпро 2 1П+1А 2 2П   1 1П 1 1П   1 1 

3. м. Кам’янське 3 1П 1 1П 1  1 1П 1  2 2А 3 2 
4. м. Жовті Води 1      1 1А       
5. м. Кривий Ріг 2  2 1П+1А   4 2А 1 1П   12 2 
 Покровська СЮН 2 2П   1 1П   1 1П 1 1П 1 1 
 Тернівська СЮН 3 1П     2    1 1П 4 3 

6. м. Марганець 1 1А 1 1А 1  1 1А 1 1П 1 1П 2 2 
7. м. Нікополь 2 1А   1 1А       1 1 
8. м. Новомосковськ       1 1А     1  
9. м. Покров 1      7 3А       

10. м. Павлоград 1 1П 1 1П 1 1П 1 1П 1 1П 1 1А   
11. м. Першотравенськ     1  1        
12. м. Синельникове 1      1        
13. м. Тернівка               
14. Апостолівський р-н               
15. Васильківський р-н   2 2П 1 1П 1 1П     2  
16. Верхньодніпровський р-н   1 1П   1 1А 2 1А 1 1А   
17. Дніпровський р-н 1 1А 1 1П 1 1А 1 1А 2 2А 2 1А 2  
18. Криворізький р-н               
19. Криничанський р-н 2 1П 1 1П         1 1 
20. Магдалинівський р-н 2 1П+1А 2 1П   1 1А 2 2П   1 1 
21. Межівський р-н             1  
22. Нікопольський р-н   1 1А         1 1 
23. Новомосковський р-н       1 1П       
24. Павлоградський р-н 3 2А 2 1П+1А   2 1П 6 2П+2А 2 1А 3 2 
25. Петриківський р-н       2 1П+1А       
26. Петропавлівський р-н               
27 Покровський р-н               
28 П’ятихатський р-н               
29. Синельниковський р-н             4 2 
30. Солонянський р-н 2 1П+1А 1 1А   2 1П+1А     2 1 
31. Софіївський р-н       1 1А 1 1А   3 1 
32. Томаківський р-н 1 А             
33. Царичанський р-н 2 1П+1А 1 1А   1  1 1П 1 1П 1 1 
34. Широківський р-н   1 1П   1 1А     2 1 
35. Юр’ївський р-н       1 1П     1  

 всього / переможці та акт. у. 34 10П+12А 21 14П+6А 9 4П+2А 42 13П+15А 22 11П+7А 13 4П+6А 56 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Міста, райони 

День зустрічі птахів (133 роботи) Х Міжнародний екологічний конкурс за темою “Вода – джерело життя” (245 робіт) 
Майстер-клас: 

“Шпаківні і 
дуплянки 

своїми руками 

Агітаційна 
робота 

Найщедріша 
годівничка 

Найкращий 
організатор 
біологічних 

свят 

Комплексні 
роботи 

Оповідання 
“Розмова з 
краплею 

води” 

Пейзаж з 
водою на тлі 

Символ 
води в 

скульптурі 

Мульти-
медійна 
презент-

тація  

Вода – це 
здоров’я 

Крапля води 
в об’єктиві 
(природний 
стан води)” 

Вірш 
“Розмова з 
краплею 

води” 

Життя  
у воді 

У П У П У П У П У П У П У П У П У П У П У П У П У П 
1. м. Вільногірськ                           
2. ОЕНЦДУМ ДОР   1 1П                       
 СЮН м. Дніпро 1 1П 16 7П+9А 5 5А 10 2П+8А 1 1П 2 2 1 1   1        1  
 СЮН № 2 м. Дніпро   1 1А   2 1П+1А             2 2 3 1 1 1 

3. м. Кам’янське         1 1П 14 6 7 2 2 2 3 2 5 3 14 6 23 9 11 4 
4. м. Жовті Води           1      1      1    
5. м. Кривий Ріг   5 5А   3 1П+2А   8 4 3    5 3 2 1 7 4 9 3 11 8 
 Покровська СЮН     1 1П             1 1 8 4 1    
 Тернівська СЮН       1 1А     2 2     1 1 2 2   2  

6. м. Марганець 1 1П     1 1П   2 2   1 1 1 1   1  3 1 3 2 
7. м. Нікополь                           
8. м. Новомосковськ   1 1П   1 1А                   
9. м. Покров                           
10. м. Павлоград 1 1П 2 1П+1А 1 1А           1 1         
11. м. Першотравенськ     2 2А     1          1 1 1    
12. м. Синельникове     1 1А 1 1П   5 2 1 1   1    4 3 7 2 2 1 
13. м. Тернівка                           
14. Апостолівський р-н   1 1П 3 1П+2А 1 1А         1 1         
15. Васильківський р-н   1 1А 1 1П 2 2П   2 1         3 2     
16. Верхньодніпровський р-н     1 1П                     
17. Дніпровський р-н 1 1П 3 2П+1А 1 1П 5 2П+3А       1 1 1 1 1 1     2 1 
18. Криворізький р-н   1 1А   1 1П                   
19. Криничанський р-н       1 1П                   
20. Магдалинівський р-н       1 1П                   
21. Межівський р-н       2 1П+1А         1 1         
22. Нікопольський р-н     1 1   1 1П                 
23. Новомосковський р-н 6 6П 2 2А 2 1П+1А 2 1П+1А 1 1П 4 1       2 2 5 4 12 2   
24. Павлоградський р-н       2 2А                   
25. Петриківський р-н                           
26. Петропавлівський р-н 2 2П   3 3П 2 1П+1А                   
27 Покровський р-н                           
28 П’ятихатський р-н                           
29. Синельниковський р-н 1 1П               1          
30. Солонянський р-н   1 1А 4 4П 2 1П+1А   1  1 1   2 1   1 1 4 1 3 2 
31. Софіївський р-н     2 1П+1А 1 1П                   
32. Томаківський р-н 1 1П                         
33. Царичанський р-н       1 1А     7              
34. Широківський р-н       1 1П                   
35. Юр’ївський р-н 1 1П 1 1А 1  6 4П+2А                   

 всього/переможці та акт. у. 15 15П 36 13П 
+26А 29 15П 

+14А 49 23П 
+26А 4 4П 40 18 22 7 4 4 19 11 12 9 48 29 64 19 36 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Міста, райони 

Знаю, вмію, дію 

Збір команд 
юних екологів 

Збір команд 
юних ботаніків 

Природна скарбниця Придніпров’я (81 робота) 
Проведені заходи з 

благоустрою і 
озеленення 

Секція “Екологія і 
природоохоронна 

робота” 
Балки Придніпров’я Дерево життя Первоцвіти Дніпропетровщини 

У П У П У П У П 
1. м. Вільногірськ           * 
2. ОЕНЦДУМ ДОР         1 1П * 
 СЮН м. Дніпро 1 А     1 1А 6 4П * 
 СЮН № 2 м. Дніпро 1 А   1 1П   2 1П * 

3. м. Кам’янське 1 А * * 1 1П 1 1П 1   
4. м. Жовті Води            
5. м. Кривий Ріг       2 2П 1  * 
 Покровська СЮН 1 П  *   1 1П   * 
 Тернівська СЮН 1      1 1П 3 2П+1А * 

6. м. Марганець         1 1П * 
7. м. Нікополь 1 П     1    * 
8. м. Новомосковськ         1 1А * 
9. м. Покров       1 1П    

10. м. Павлоград 1 А * *   1 1А 1  * 
11. м. Першотравенськ         1 1П  
12. м. Синельникове 1 П   1 1П 1 1А   * 
13. м. Тернівка            
14. Апостолівський р-н     1 1А 1 1А 1 1П * 
15. Васильківський р-н         1 1П * 
16. Верхньодніпровський р-н 1    1  2 1А 1   
17. Дніпровський р-н 1 П * *     2 1П * 
18. Криворізький р-н     1 1А     * 
19. Криничанський р-н     1 1П 1 1П 2 1П * 
20. Магдалинівський р-н           * 
21. Межівський р-н           * 
22. Нікопольський р-н     3 2П   5 2П * 
23. Новомосковський р-н       1 1А 2 1А * 
24. Павлоградський р-н 1 П     1 1П 3 3П * 
25. Петриківський р-н            
26. Петропавлівський р-н            
27 Покровський р-н            
28 П’ятихатський р-н            
29. Синельниковський р-н 1 П   1 1А 2 1П+1А 4 2П+1А * 
30. Солонянський р-н 1 А   1 1П   2 1П  
31. Софіївський р-н           * 
32. Томаківський р-н 1 П       1 1П * 
33. Царичанський р-н 1 П     1 1П 1  * 
34. Широківський р-н         1 1А * 
35. Юр’ївський р-н     4 1П+1А   2 1А  

 всього / переможці та акт. у. 15 8П+7А 3 4 16 8П+4А 19 10П+7А 46 23П+6А 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Міста, райони День натураліста Земля – наш спільний дім В об’єктиві натураліста (34 учасника) 
Краща фоторобота Кращий слайд-фільм Кращий відеофільм Кращий відеоролик 

  У П У П У П У П У П У П 
1. м. Вільногірськ             
2. ОЕНЦДУМ ДОР       1  2 1П+1А   
 СЮН м. Дніпро 2 2П 2 2П 2 1П+1А 1 1П     
 СЮН № 2 м. Дніпро 1 1П   1 1А 1 1П     

3. м. Кам’янське 1 1П 1    1 1П     
4. м. Жовті Води   1          
5. м. Кривий Ріг 6 2П+4А 5 2Л 2      1 А 
 Покровська СЮН 1 1А           
 Тернівська СЮН 2 1П     1 1А 1 1П   

6. м. Марганець 1 1П 1          
7. м. Нікополь             
8. м. Новомосковськ   1          
9. м. Покров 4 2А 1  3        
10. м. Павлоград 1 1П 1 1Л         
11. м. Першотравенськ   1          
12. м. Синельникове 1 1А 1          
13. м. Тернівка             
14. Апостолівський р-н             
15. Васильківський р-н 3 1П+2А 1  2 1А 1 1П     
16. Верхньодніпровський р-н   2          
17. Дніпровський р-н 1 1П 1 1Л 1 1П 2 2А 2 1П   
18. Криворізький р-н             
19. Криничанський р-н 1  1          
20. Магдалинівський р-н   1  1        
21. Межівський р-н   1          
22. Нікопольський р-н             
23. Новомосковський р-н   2 1П 1 1П 1 1А 1 1П   
24. Павлоградський р-н 1 1А           
25. Петриківський р-н             
26. Петропавлівський р-н       4 2А     
27 Покровський р-н             
28 П’ятихатський р-н   1          
29. Синельниковський р-н 3  1 1Л         
30. Солонянський р-н   2          
31. Софіївський р-н 1 1А 1          
32. Томаківський р-н   2          
33. Царичанський р-н 1  1      1 1А   
34. Широківський р-н 1 1А           
35. Юр’ївський р-н   1          

 всього/переможці та акт. у., лаур. 32 11П+13А 34 3П+5Л 13 3П+3А 13 4П+6А 7 4П+2А 1 1А 
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ХІІ. 2.Кадровий потенціал (обласний ЕНЦ, районні, міські СЮН/ЕНЦ) 
 

№ 
з/п 

Назва еколого-натуралістичного позашкільного 
навчального закладу 

Загальна 
кількість 

педагогічних 
працівників 

Основні  
 

Сумісники 
 

1 
Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” 

31 16 15 

2 
Комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської 
міської ради 

13 2 11 

3 
Комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів № 2” Дніпровської 
міської ради 

13 4 9 

4 Комунальний заклад “Дитячий екологічний 
центр ” Кам’янської міської ради 19 12 7 

5 
Комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів Покровського 
району” м. Кривого Рогу 

8 6 2 

6 
Комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів Тернівського 
району” м. Кривого Рогу 

13 12 1 

7 Еколого-натуралістичний центр “Енергія” м. 
Жовті Води 8 6 2 

8 
Міський еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді виконкому Марганецької 
міської ради 

8 7 1 

9 Комунальний заклад “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний центр” 6 6 - 

10 Комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів” м. Павлограда 11 9 2 

11 Верхньодніпровський районний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 1 1 - 

12 
Комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради 

36 14 22 

13 Комунальний заклад освіти “Магдалинівська 
районна станція юних натуралістів” 8 2 6 

Всього 175 97 78 
 



Назви, адреси еколого-натуралістичних закладів позашкільної освіти області,  
телефони, електронна адреса, всі види наявного зв'язку  

 

№ 
з/п 

Назва еколого-натуралістичного 
закладу позашкільної освіти Повна адреса, поштовий індекс Телефон  

Телефакс, 
Е-mail 

 

Прізвище, ім'я 
та по батькові 

директора 

1 

Комунальний заклад освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” 

49094 
м. Дніпро   

вул. Мандриківська, буд.80 

(056) 
720-90-60         
720-90-61                            

(056) 720-90-60,  
720-90-61 

dneprunnat@ukr.net 
Сайт: dneprunnat.dp.ua 

Педан 
Юрій 

Федорович 

2 

Комунальний позашкільний 
навчальний заклад  

“Станція юних натуралістів” 
Дніпровської міської ради 

 

49020 
м. Дніпро, сел. Таромське                                   

вул. Футбольна, 15а 

(056) 
749-45-41 

kpnzsun@gmail.com Ступак 
Тетяна 

Василівна 

3 

Комунальний позашкільний 
навчальний заклад  

“Станція юних натуралістів №2” 
Дніпровської міської ради 

49015  
м. Дніпро вул. Давидова, буд. 56 

На грудень 2017 року заклад працював 
за адресою: 49098 м. Дніпро,  
вул. Робоча, 75а,, СЗШ №46 

З 06.12.2017 рішенням ХХVII сесії  
Дніпровської міської ради від 
06.12.2017 року № 32/27 заклад був 
реорганізований шляхом злиття з КПНЗ 
“СЮН” Дніпровської міської ради 

096-49-38-224 
095-57-10- 

241 

sun2@dnepredu.dp.ua 
istok-sun@meta.ua 

 

Григоренко 
Лідія 

Яківна 

4 
Комунальний заклад  

“Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради 

 

51918 
м. Кам’янське   

вул. Кільцева, буд. 3 

(0569) 
50-63-88 

(0569) 50-63-88 
dec_unat@ukr.net 

 

Гаврилюк 
Антоніна 
Іванівна 

5 

Комунальний позашкільний 
навчальний заклад  

“Станція юних натуралістів 
Покровського району”  

Криворізької міської ради 
 
 

50029 
м. Кривий Ріг  

вул. Кропивницького, буд.9 

(0564) 
95-91-50 

sun.kr.pokr@gmail.com Шепетуха 
Наталія 

Миколаївна 



6 

Комунальний позашкільний 
навчальний заклад  

“Станція юних натуралістів 
Тернівського району” 

Криворізької міської ради 
 

50083 
м. Кривий Ріг   

вул. Івана Сірка, буд. 52 

(0564) 
35-71-85 

Сайт: 
https://sites.google.com/s

ite/krivojrogternsjn/ 
ternsun@i.ua 

Директор 
Тітченко 

Ірина 
Володимирівна 

7 

Еколого-натуралістичний центр 
“Енергія” навчально-виховного 

комплексу “Дивосвіт” 
м. Жовті Води 

52201                                  
 м. Жовті Води  
вул. Гагаріна 37 

(05652) 
2-79-38 

066 45-37-284 
(в.о. 

директора) 

eco-center@live.ru 
 

В.о. директора 
Письменная 

Людмила 
Капітонівна 

8 

Міський еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді 

виконавчого комітету  
Марганецької міської ради 

 

53407   
м. Марганець 

 вул. Лермонтова, буд. 27а 

(05665) 
3-35-73 

(05665) 3-35-73 
enz.meta.ua@ meta.ua 
enzmarg@gmail.com 
encmarg80@ukr.net 

Четверикова 
Олена 

Миколаївна 

9 
Комунальний заклад  

“Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр ” 

 

53210  
 м. Нікополь 

 вул. Станіславського, буд.32 

(05662) 
2 -22 -63 

natural-yu@ukr.net 
 

 

Третьяков 
Юрій 

Юрійович 

10 

Комунальний позашкільний 
навчальний заклад  

“Станція юних натуралістів” 
м. Павлограда 

 

51400   
м. Павлоград 

 вул. Соборна, буд. 15 

(05632) 
6-39-37 

pvunnat@ukr.net 
 

Кириченко 
Катерина 
Борисівна 

11 
Верхньодніпровський районний 
еколого-натуралістичний центр  

дітей та учнівської молоді 
 

51600                                     
м. Верхньодніпровськ                                    

вул. Щербицького, буд. 3 

(056258) 
3-11-58 

- Ядерна 
Юлія 

Василівна 

12 

Комунальний позашкільний 
навчальний заклад  

“Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради 

 

52032                                    
Дніпровський р-н 

с. Обухівка  
вул. Вознесенська, 62 

(056) 
791-81-43 

 

791-83-05 
centumdr@ukr.net 

centumdr@gmail.com 

Боярчук 
Іван 

Павлович 

13 
Комунальний заклад освіти 
“Магдалинівська районна  

станція юних натуралістів” 

51100    
смт. Магдалинівка 

вул. Центральна, буд. 12 а 

(05691) 
2-19-04 

magunat@i.ua 

 

Іванченко 
Сергій 

Іванович 



14 

Комунальний позашкільний 
навчальний заклад  

“Павлоградський районний еколого-
натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” 

51473                                          
Павлоградський р-н                                        

с. Межирич, вул. Зелена, 72-а 
 

З 01.01.2018 рішенням 14, 15, 16 сесій 
VII скликання Павлоградської районної 
ради від 05.10, 26.10, 30.11.2017 заклад 

був ліквідований 

0955679844 
0687853840 

pavlogradrayenc@ukr.ne
t 

Древаль 
Валентина 

Михайлівна 

15 

Комунальний позашкільний 
навчальний заклад “Станція юних 

натуралістів”  
Царичанської районної ради 

51030  
Царичанський р-н 

с. Китайгород 
вул. Яна Фабріціуса, 1 

 
З № 01.11.2017 рішенням шістнадцятої 

сесії Царичанської районної ради 
сьомого скликання від 18.08.2017 

№240-16/VII заклад був ліквідований 

0993569928 
0682419099 

tsarsun@mail.ru Журавель 
В’ячеслав 
Євгенович 

16 

Комунальний навчальний заклад 
“Криничанський центр учнівської 

молоді” 
(еколого-натуралістичний відділ 

52300 
Криничанський р-н 

смт. Кринички 
вул. Героїв Чорнобиля, 33-А 

(05654) 9-22-
09 

0961475534 
(директор) 
0972885204 
(заступник 
директора) 

 

Сайт i.ua 
krincenter@i.ua 

 

Директор 
Бородовий  
Олександр 

Анатолійович 
Заступник дир. 

Рогівська 
Наталія 

Володимирівна 
 


